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ALPOK-TRANS KFT ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 

 

1. Alkalmazási terület 

Jelen Általános Szállítmányozási Feltételeket kell alkalmazni minden olyan szerződésre, amely a 

magyar jog szerint szállítmányozásnak minősül. Az ÁSZF hatálya kiterjed az Alpok-Trans Kft. által 

vállalt szállítmányozási szerződésekre, valamint raktározási, rakomány mozgatási és rakomány 

kezelési szolgáltatásokra is.  

Az ÁSZF a nemzeti és nemzetközi jogszabályokkal harmóniában, azok előírásai szerint követendők.   

Az ÁSZF hatályát meghaladó nemzetközi vagy nemzeti előírások esetén a magasabb rangú 

szabályozás előírásai az irányadók, a nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés marad 

érvényben.  

Az Alpok-Trans Kft. Általános Szállítmányozási Feltételei csak kiegészítő szerződéssel 

alkalmazhatók azon termékkörök szállítása esetén, amelyek más szakhatósági engedély birtokában 

szállíthatók (különös tekintettel hallucinogén és tudatmódosító anyag, fegyver, robbanóanyag, 

pénz, értékpapír, nemesfém, részvény, muzeális érték, nem normál kereskedelmi áru). Ezen 

rendelkezés alól kivételt képez az ADR hatálya alá tartozó szállítás, amely a megbízó levélben 

foglalt pontos adatszolgáltatás mellett külön szerződés nélkül is alkalmazható.   

 

2. Szerződő felek  

Megbízó: bármely magyarországi vagy külföldi magánszemély, gazdasági társaság, intézmény vagy 

hatóság, amely áru szállítmányozásával vagy áru ideiglenes tárolásával írásban vagy 

keretszerződés mellett szóban megbízza az Alpok-Trans Kft.-t.  

Alvállalkozó: bármely magyarországi vagy külföldi egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, amely 

az általa vállalt szolgáltatás nyújtásához megfelelő engedélyekkel, eszközökkel és biztosítással 

rendelkezik.  

Harmadik fél bevonása: mind a megbízó, mind az alvállalkozó saját nevében vagy megbízási 

szerződésének keretében harmadik fél nevében is eljárhat, de ezen esetben a megbízásból vagy az 

alvállalkozói szerződésből származóan teljes erkölcsi és anyagi felelősségvállalással tartozik, 

továbbá a bevont harmadik fél számára is kötelező érvényű a szerződésben foglalt előírások és 

titoktartás maradéktalan betartása.  

Képviselők: minden olyan személy, aki a megbízót vagy az alvállalkozót képviseli és a szerződés 

tárgyát érintő árukról, vagy azok kezeléséről rendelkezik függetlenül attól, hogy az adott cég vagy 

magánszemély alkalmazásában áll-e. A képviselő bűntetőjogi felelőssége mellett teljes anyagi és 

erkölcsi felelősséggel tartozik az általa szolgáltatott adatokról és azok valóság tartalmáról, valamint 

a szerződésben vállalt megbízási díj teljesítéséért. Az Alpok-Trans Kft. nem köteles a megbízó vagy 

az alvállalkozó és a képviselője közötti jogkapcsolatot vizsgálni. 
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3. Szállítmányozási szerződés  

Az Alpok-Trans Kft. a szállítmányozási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízó 

rendelkezései szerint fuvarozási, és egyéb a szállítmányozással kapcsolatos (pl. vámkezelési, 

árutárolási és -kezelési) szerződéseket a saját nevében megköti. A szerződés hatálya kiterjed a 

szállítmány érkeztetésére, átvételére vagy indítására, valamint az áru ellenértékének kezelésére is.  

Az alvállalkozó kötelezettséget vállal az Alpok-Trans Kft. írásos megbízásában foglalt szolgáltatás 

határidőre történő teljesítésére. Az alvállalkozó a megbízásban foglalt rakomány értékéért az áru 

szállítása, tárolása, mozgatása, kezelése alatt teljes anyagi felelősséggel tartozik függetlenül a 

nemzetközi vagy nemzeti biztosítási kvóták tömeg-érték számításainak rendszerétől. Az 

alvállalkozó köteles megfelelő értékű (az áru teljes értékét lefedő) biztosítással rendelkezni. Az 

alvállalkozó az általa végzett szolgáltatásról a szolgáltatás teljesítését követően 5 munkanapon 

belül köteles számlát és a teljesítést igazoló okmányt/okmányokat megküldeni.  

A megbízó köteles az általa vagy képviselője által adott megbízásban pontos adatokat szolgáltatni 

a rakományról. Az áru adatainak írásos megadásakor a rakomány egységek szélessége, hosszúsága, 

magassága, valamint tömege, illetve a rakomány teljes értéke kell, hogy feltűntetésre kerüljön. A 

megbízó köteles a szolgáltatás ellenértékét a számlán jelzett határidőre megfizetni. 

Amennyiben a megbízó másképp nem rendelkezik, úgy az Alpok-Trans Kft. dönti el, hogy a 

szerződésben foglalt árukat milyen felépítményű járművel szállíttatja, illetve az alvállalkozóval 

közösen egyeztetve határozzák meg, hogy a raktéren belül hogyan kerül elhelyezésre.  

Az Alpok-Trans Kft. csak akkor köteles adott előírásoknak megfelelő járművet biztosítani a 

szolgáltatás teljesítésére, amennyiben a megbízó előzetesen írásban azt megküldi.  

Az áruk fel- és lerakodása egyéb előzetes írásos tájékoztatás hiányában oldalról és/vagy hátulról 

targoncával szilárd burkolatú területen történik. Amennyiben az áruk rakodása rámpáról, vagy 

valamilyen más módon kell, hogy történjen, úgy azt a megbízó előre írásban köteles jelezni. 

Abban az esetben, ha a megbízó másként előre nem jelezte, de a rakodás megkezdésekor derül ki, 

hogy a kiállított jármű valamilyen rakodástechnikai okból nem felel meg, úgy a megbízó köteles a 

megbízásban vállalt összegig helytállni.   

Az Alpok-Trans Kft. ajánlata azonnali elfogadás esetén érvényes kivéve, ha az ajánlatban 

meghatározott érvényességi idő szerepel. A Felek szóban megerősített szerződési szándékát a 

lehető leghamarabb írásban is kötelesek megerősíteni, kivétel ha az Alpok-Trans Kft.-vel 

szállítmányozási keretszerződésük van.  

Amennyiben nem érkezik a megbízó részéről írásos megerősítés, de az Alpok-Trans Kft. írásban 

megerősíti a szállítás vagy az árukezelés foglalását, úgy a szerződést megkötöttnek tekintjük. Az 

Alpok-Trans Kft. írásos megerősítését követően a szerződés azonnali válaszlevélben még 

felbontható. 

Az Alpok-Trans Kft. szóban kifejezett szerződési szándékát az alvállalkozó felé köteles megerősíteni 

írásban a lehető legrövidebb időn belül. Az alvállalkozó adatszolgáltatását követően (rakomány 

elfogadása, fel- és lerakodási időpontok, valamint a szállítóeszköz rendszámának megadása, ill. az 

áru kezelésének elfogadása) csak írásban a megbízási szerződés megérkezése előtt állhat el 

következmények nélkül a vállalt feladat teljesítésétől.  

Az Alpok-Trans Kft. csak írásban visszaigazolt szállítmányokért vállal felelősséget. Azon ügyletek 

esetén, amelyre megkeresést kapott, de írásos megerősítést nem küldött, felelősséget nem vállal. 

Tartózkodási magatartás mind a megbízó, mind az alvállalkozó felé nem jelent jogi nyilatkozatot.  
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A megbízási vagy alvállalkozói szerződések írásbeli megerősítésének elmaradásából származó 

károkat minden esetben a mulasztást elkövető fél köteles vállalni.  

Az Alpok-Trans Kft. megtagadja egy vállalt szolgáltatás teljesítését, ha az előírások szerinti teljesítés 

balesetveszélyes, emberi életre veszélyes vagy a szükséges engedélyekkel, illetve biztonsági 

feltételekkel nem rendelkezik. Ezen esetekben a szerződéses díjra az Alpok-Trans Kft. jogosult még 

akkor is, ha a megbízásban szereplő szolgáltatások nem kerülnek teljesítésre. Abban az esetben, 

ha a vállalt szolgáltatás az Alpok-Trans Kft. alvállalkozója (vagy általa közvetített harmadik fél) miatt 

hiúsul meg, úgy a szerződési díj mértékéig az alvállalkozó köteles helytállni. Az Alpok-Trans Kft. a 

költségtérítési igény érvényesítése esetén zálogjoggal vagy fuvardíj visszatartási joggal rendelkezik. 

Az alvállalkozó a szerződés elfogadásával jogi nyilatkozatot tesz arra, hogy ha a mulasztásából vagy 

hibájából meghiúsul a szolgáltatás, úgy az okozott kárért maradéktalanul helytáll.  

A Felek megállapodnak abban, hogy a szakma szokásai vagy korábbi gyakorlatok nem képezik a 

szerződés részét.  

A megbízási szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a szolgáltatás 

gördülékeny teljesítéséhez szükséges. Az Alpok-Trans Kft. nem köteles a kapott adatok 

valódiságtartalmát ellenőrizni, így azokért nem is felel. A hiányos vagy pontatlan adatokból 

származó károkért a megbízó vállalja az erkölcsi és anyagi felelősséget. Amennyiben a megbízó 

kiegészíti a hiányos megbízását vagy pontosítja korábbi hibás megbízásának adatait, úgy az adott 

ügyletre új szerződés jön létre. A megbízó köteles vállalni azon költségeket, amelyek a késői 

adatszolgáltatásai vagy megbízás módosításai miatt keletkeznek. 

Az Alpok-Trans Kft. az általa vállalt szolgáltatásokat szerződéses alvállalkozóival teljesíti. Abban az 

esetben, ha a megbízó rendelkezése szerint további fél nem vonható be a szerződés teljesítésébe, 

úgy a szerződést az előre leegyeztetett szerződéses alvállalkozóval teljesíti. A szerződés folyamán 

az utasítás értelmében további felet nem von be.  

Az Alpok-Trans Kft. és a megbízója, valamit az alvállalkozója között a szolgáltatási szerződés írásos 

visszaigazolással vagy a szolgáltatás megkezdésével jön létre.  

Az Alpok-Trans Kft. az általa vállalt szolgáltatás során a „gondos gazda” magatartásával köteles 

eljárni. A szolgáltatása alatt partnerei érdekeit és a szolgáltatás gördülékenységét együttesen szem 

előtt tartja.  

Az Alpok-Trans Kft. köteles a megbízó utasításait követni mindaddig, míg azok törvénybe nem 

ütköznek, gazdaságilag elfogadhatók, illetve nem baleset- vagy életveszélyesek. Köteles felhívni a 

megbízója figyelmét az esetlegesen felmerülő szakmai hibákra, hiányosságokra, 

szakszerűtlenségekre. Az Alpok-Trans Kft. mindent megtesz a szolgáltatása során felmerülő 

baleset- és életveszély elhárítására, valamint a rakomány épségének megóvására. 

A szerződés pontos teljesítése érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy - a rakomány felvé-

telekor,  - a szállítás indulásakor, - a címre érkezéskor és - a szállítás teljesítésekor értesítik egy-

mást. Azon esetekben, amikor rakomány kezelés is történik az elvégzett tevékenységről az alvál-

lalkozó köteles értesíteni az Alpok-Trans Kft.-t. Amennyiben a megbízó kéri (vagy írásban előre 

rögzíti) a szállítmány pillanatnyi állapotáról információt kérhet.  

A megbízó értesíteni köteles az Alpok-Trans Kft.-t, ha a szállítmány indítása, érkeztetése, kezelése 

bármilyen akadályba ütközik.  

Az alvállalkozó köteles értesíteni az Alpok-Trans Kft.-t, ha a szállítás megkezdése, teljesítése, 

határidő betartása akadályba ütközik. Az alvállalkozó a késedelmes kiállásból vagy ki nem állásból 
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származó károkért, valamint a késedelmes teljesítésből származó károkért teljes anyagi felelős-

séggel tartozik.  

Amennyiben az alvállalkozó a vállalt szerződéstől való elállását vagy a szerződés határidejének 

betartását önmaga hibáján kívül álló – megoldhatatlan – okkal indokolja, úgy az Alpok-Trans Kft. 

nem köteles az alvállalkozó „vis major” helyzetét feltétel nélkül elfogadni, ha azokat nem tudják 

hitelt érdemlően bizonyítani. Amennyiben a „vis major” helyzet bizonyított, úgy az Alpok-Trans Kft. 

a helyzetnek megfelelően ellenszolgáltatás nélkül felmenti az alvállalkozót az anyagi 

kötelezettségvállalása alól.  

Az alvállalkozó köteles követelés nélkül elfogadni a szerződés lemondását, ha a szerződésben 

foglaltakat a megbízó, illetve az Alpok-Trans Kft. hatáskörén kívüli („vis major”) ok miatt mondják 

le és azt hitelt érdemlően bizonyítani tudják.  

A megbízó követelés nélkül elállhat a szerződésben foglaltaktól, ha befolyásán kívül álló 

körülmények („vis major”) állnak fenn, vagy az Alpok-Trans Kft. kénytelen hasonló okból a 

szolgáltatást átszervezni.  

A megbízó az Alpok-Trans Kft. (és alvállalkozója) által hitelt érdemlően bizonyított „vis major” 

esetén nem élhet kártérítési igénnyel.  

Az Alpok-Trans Kft. felé egyik fél sem élhet követeléssel a szerződés teljesítésének elmaradása 

esetén, ha az Alpok-Trans Kft. illetékes ügyintézője a szerződés megkötését követően, de a 

szerződésben foglalt szolgáltatás megkezdési határidő előtt egészségügyileg munkaképtelen 

állapotba került (baleset, eszméletvesztés, azonnali kórházi kezelés stb.).  

Az Alpok-Trans Kft. mindent megtesz azért, hogy ha az előbbiekben jelzett esemény történik, úgy 

az ügymenet és a vállalt szolgáltatások továbbra is gördülékenyen haladjanak. 

Ha a Felek külön nem szabályozzák, úgy az Alpok-Trans Kft. dönti el, hogy az általa vállalt 

szolgáltatást (törvényi előírások betartása mellett) milyen módon teljesíti. Amennyiben a megbízó 

utasítást ad (jármű típus, felépítmény, rögzítés, okmánykezelés, pénzkezelés, együtt szállítás), 

hogy a szállítmányát milyen módon kell vagy nem lehet szállítani, úgy azt az Alpok-Trans Kft.-nek 

és az alvállalkozóinak maradéktalanul be kell tartania.  

A megbízó tudomásul veszi, hogy az Alpok-Trans Kft. ügyintézője és a szállítást végző alvállalkozó 

csak a szállítással közvetlen összefüggésben álló rendelkezéseket köteles ismerni és betartani. 

Ezért a megbízó a szerződés létrejötte előtt az érintett társhatósági előírásokról tájékoztatást 

köteles adni, amely a szolgáltatás szabályszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges (pl. 

harmadik ország vámelőírásai, szállítási-, áthaladási-, mozgatási rendelkezések). 

A megbízó köteles biztosítani az áru kezelését-, mozgatását- vagy szállítását végző személy 

számára, hogy az árut azonosítsa, rakodási egység számát vagy darabszámát ellenőrizze. 

Amennyiben a szállítási- vagy kezelési okmányokra felvezetve az árut szállító-, kezelő-, mozgató 

személy nyilatkozatot tesz, hogy nem volt lehetősége a rakodáskor az áru azonosítására vagy 

mennyiségének meghatározására, úgy sem ő, sem az Alpok-Trans Kft. felelősséget nem vállal az 

áru azonosságáért, mennyiségéért, minőségéért.  

Az alvállalkozó köteles az általa elfogadott szerződésben szereplő áru mennyiségét, csomagolási 

állapotát a rakodás, mozgatás, kezelés előtt ellenőrizni. Amennyiben mennyiségi eltérés vagy 

csomagolás minőségi kifogása van, azonnal tájékoztatni köteles az Alpok-Trans Kft.-t, és a szál-

lítási vagy árukezelési okmányokra azt feltűntetni. Amennyiben a kifogását nem jelzi, úgy az ok-

mányokon szereplő áru mennyiségéért és csomagolási állapotáért (sértetlenségéért) maradék-
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talanul felelős.  

Az áru átvételét követően a rakodás helyszínén utólag is megtarthatja az áru és a rögzítés szem-

léjét a szállítást vagy kezelést végző személy. Amennyiben kifogása van, úgy azonnal értesíteni 

köteles az Alpok-Trans Kft.-t és a szállítást vagy a kezelést nem kezdheti meg.  

Abban az esetben, ha a megbízó által előzetesen megküldött, szerződésben rögzített adatoktól 

eltér a rakodáskor átadásra szánt áru mennyisége vagy csomagolási egysége, minden e körül-

ményből fakadó következményekért (különösen késedelmes szállítás, díjak és kötelezettségek 

növekedése) a megbízó felel.  

Abban az esetben, ha a küldeményen vagy a kezelésre szánt árun vagy okmányain javítani szük-

séges, az alvállalkozó mindaddig nem kezdheti meg a szolgáltatást, míg az Alpok-Trans Kft. a 

megbízótól érdemi írásos döntést és kötelezettségvállalást nem kap. Amennyiben az alvállalkozó 

az utasítás megérkezése előtt elhagyja a rakodás helyszínét a cselekedetéből fakadó minden 

kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.  

Amennyiben az árun vagy csomagolásán javítani szükséges, a megbízó a javítás idejére nem hát-

ráltathatja a szállítást. A szükséges javítást amennyiben csak a raktérben lehet elvégezni, úgy a 

megbízó kötelezettséget vállal a cselekményből fakadó veszteségek megtérítésére (állásidő, 

szerződésvesztés, hétvégi-, ünnepnapi pihenőidő). 

A szállítást, anyagmozgatást végző személy nem köteles a küldeményt csomagolni, kötegelni vagy 

bármilyen javítást rajta elvégezni kivéve, ha az baleset vagy életveszélyes, illetve más áruk sérü-

lését okozhatja. Ezen intézkedés szükségességét és valós költségét a javítást végző személynek 

hitelt érdemlően dokumentálni kell.  

A megbízó tudomásul veszi, hogy azon termékek, amelyek jellegükből fakadóan érzékenyek, kötött 

hőtartományban kezelendők, romlékonyak vagy veszélyes anyagnak minősülnek csak abban az 

esetben szállíthatók, ha a kapcsolódó előírásoknak mindenben megfelelnek, és a szükséges 

engedélyekkel, tanúsítványokkal rendelkeznek. A szerződés megkötése előtt köteles a megbízó 

minden szükséges és pontos előírásról az Alpok-Trans Kft.-t tájékoztatni. A megfelelő tájékoztatás 

vagy okmányok hiányából, késedelmes megküldéséből felmerülő minden költségért a megbízó 

felel.  

Az Alpok-Trans Kft. köteles az előírásoknak megfelelő felépítményű, felszereltségű járművet és 

megfelelő képzettségű személyt biztosítani a megbízó által megrendelt feladat teljesítésére. 

Amennyiben az Alpok-Trans Kft. saját hibájából nem megfelelő szállítást szervez, úgy az ebből 

eredő minden kötelezettség és teher őt illeti.  

Érzékeny, veszélyes, hűtendő, romlékony áruk szállítása esetén, ha az alvállalkozó valóságnak nem 

megfelelő nyilatkozatot tesz és így vállalja a teljesítést, bűntetőjogi, anyagi és erkölcsi felelősségre 

vonás terheli. Ebben az esetben az Alpok-Trans Kft. hitelrontás miatt nettó 10.000 EUR összeg 

megfizetésére kötelezi az alvállalkozóját. A fuvarfeladat megkezdésével vagy a szállítás 

visszaigazolásával az alvállalkozó (vagy megbízottja vagy képviselője függetlenül jogi státuszától, 

vagy az alvállalkozónál betöltött szerepétől) ezt a kötelezettséget maradéktalanul elfogadja.  

Az Alpok-Trans Kft. a megbízó írásos kérésére az általa szervezett szállítmány ideiglenes tárolását 

is szervezi. A tárolás történhet a szállítás indítása előtt, ideiglenes érkeztetésként vagy az 

érkeztetés után.  

Az ideiglenes tárolás alá vont árukat az Alpok-Trans Kft. szerződéses alvállalkozójánál helyezi el. A 

tárolás ideje alatt az áru tulajdonjoga nem változik, nem kerül sem a tároló fél, sem az Alpok-

Trans Kft. tulajdonába. 
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A megbízó a tárolási megbízásban köteles megadni az áruk pontos megnevezését, értékét, 

csomagolási méreteit, tömegét és a tárolás időtartamát. Amennyiben másképp nem rendelkezik, 

az áruk elhelyezésének módját az Alpok-Trans Kft. és a tárolást végző alvállalkozó határozza meg.   

A raktár üzemeltető szerződéses alvállalkozó köteles az előre jelzett időpontban az általa tárolt 

árukat az áru tulajdonosának vagy az Alpok-Trans Kft.-nek megmutatni.  

Az Alpok-Trans Kft. és alvállalkozója a szerződés szerint köteles a rakományt részben vagy teljesen 

befogadni vagy szállításra kiadni. A megbízó előzetes egyeztetés szerint amennyiben a raktár 

előírásai és üzemideje azt megengedi, saját költségére a saját áruját kezelheti. A megbízó felel azon 

károkért és kötelezettségekért, amelyeket a raktárban töltött tevékenysége alatt követ el.  

Az áru tárolása alatt a tárolást végző alvállalkozót teljes anyagi felelősség terheli az áruért.  

A raktár üzemeltetője az előzetes adatok (méret, tömeg, érték) szerint fogadja be az árukat. Az 

áruk befogadásával kijelenti, hogy a tevékenységéhez szükséges engedélyekkel, felszereléssel és 

személyzettel rendelkezik, valamint az áruk értékének 100 százalékára van biztosítása.  

A megbízó kijelenti, hogy elfogadja és ismeri a nemzetközi szállítmány biztosítási előírásokat és 

rendeket. Tudomásul veszi, hogy amennyiben külön biztosításról nem rendelkezik, úgy az Alpok-

Trans Kft. alvállalkozója csak a magyar jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő, valamint a 

nemzetközi szállításhoz szükséges biztosításokkal rendelkezik.   

Amennyiben az áru értéke azt megkívánja a megbízó kérhet a szállításhoz külön biztosítást. Ezen 

biztosításhoz kapcsolódó költségek és díjak minden esetben a megbízót terhelik.  

Az Alpok-Trans Kft. csak azon esetekben és előre írásban leegyeztetett szolgáltatások esetén kér 

előleget vagy ad előleget, amelyek meghaladják az átlagos szállítási vagy szolgáltatási díjak 

kétszeresét (különösen nehéz gép szállítások, túlméretes szállítmányok, engedélyköteles egyéb 

szállítások, nagy értékű áru szállítása, speciális felépítményű jármű igénye esetén).  

Az Alpok-Trans Kft. előre a szállítás megkezdése vagy a rakomány lerakodása előtt semmilyen 

körülmények között és indokkal nem hajlandó az alvállalkozói díjakat teljesíteni.  

Az Alpok-Trans Kft. a fuvarmegbízási, raktár megbízási szerződésben esetileg meghatározott 

feltételekkel teljesíti a kötelezettségeit. Külön megállapodás nélkül az alvállalkozói számlák a 

telephelyünkre történő beérkezését követő maximum 45 napos határidővel kerülnek 

kiegyenlítésre.  

Az Alpok-Trans Kft. a megbízóival minden esetben írásos megállapodást köt a megbízói 

kötelezettség határidejére. Általános szerződési ajánlatunk a számla kiállításától számított 8 

munkanapos banki átutalással teljesítendő határidő.  

Visszatartási joggal élhet az Alpok-Trans Kft. a megbízójával szemben, amennyiben a megbízó csak 

részben teljesíti vállalt kötelezettségeit. A visszatartás nem vonatkozhat romlékony, veszélyes 

árura vagy élő állatra. A visszatartás feloldásához elegendő banki garancia vagy nevesített banki 

letét is. A visszatartás intézkedése azonnali szerződésbontást jelent.  

Az Alpok-Trans Kft. megbízóival szemben zálogjogot érvényesíthet a már lejárt számla tartozás 

ellenében. A zálogjog alá vonásból származó károkért és késedelmi kamatokért az Alpok-Trans Kft. 

nem felel. A zálogjog ellen a megbízónak ellenvetése nem lehet. Az Alpok-Trans Kft. köteles a zálog 

ellenértékének megérkezését követően a zálogba vont árukat a megbízónak rendelkezésére 

bocsátani. A zálog ideje alatt felmerülő raktározási, anyagmozgatási, árukezelési költségek a 
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megbízót terhelik. A zálogjog nem terjeszthető ki élő állatra, veszélyes vagy romlékony árura. A 

zálogjog intézkedése azonnali szerződés bontást jelent.  

Az Alpok-Trans Kft. alvállalkozója nem foganatosíthat sem visszatartást, sem zálogjogot az Alpok-

Trans Kft. megbízásából szállított árukra, tekintettel arra, hogy azok nem az Alpok-Trans Kft. 

tulajdonát képezik.  

Az Alpok-Trans Kft. tevékenységéhez rendelkezik a szükséges szakmai felelősség biztosítással.  

Általános felelősségek meghatározása:  

A szállító felelőssége: az a társas vagy egyéni vállalkozás, amely fizikálisan elvégzi az Alpok-

Trans Kft. megbízásából a szállítási feladatot, felelős a rakomány mennyiségéért és 

minőségéért (csomagolás és csomagolási egység épségéért - kivéve ha bontási engedélyt 

írásban kapott) a rakomány raktérbe helyezésétől a rakomány rendeltetési helyén a raktérből 

történő kirakodásig. A szállító felelősségének ideje alatt keletkezett bármilyen kár (dézsmálás, 

lopás, ázás, mechanikai sérülés, helytelen hőmérsékletből fakadó minőségi sérülés, nem 

megfelelő rögzítés, más áruval való érintkezésből fakadó minőségromlás vagy mechanikai 

sérülés, kiömlés stb.) teljes értékéig (a rakományban keletkezett kár a mentesítési költséget a 

megbízót ért kiesésekből származó terhek és az Alpok-Trans Kft.-t érintő egyéb terhek) a 

szállító felel. A megbízásban szereplő fuvardíj értékének nincs hatása az okozott kár értékére 

(a szállító nem csak a fuvardíj értékéig köteles helytállni). Amennyiben a szállító a szállítási 

okmányokra nem vezeti fel kifogását, észrevételét, indokolt felelősség lemondását, úgy az 

általa szállításra átvett rakományt sérülésmentesnek, minőségben kifogástalannak, 

csomagolási egységében bontatlannak kell tekinteni. Amennyiben a szállító felelősségi ideje 

alatt a rakományban kár keletkezik és a kár összege kisebb, mint a szállítás díja, úgy a szállító 

rendelkezhet a kár összegének a fuvardíjból történő rendezésére. A szállítót anyagi felelősség 

terheli az általa vállalt fuvarfeladatban szereplő szállítási határidők pontos betartásáért. 

Késedelmes felrakodás vagy késedelmes lerakodás esetén köteles a késéből eredő 

mindennemű anyagi kárt megtéríteni, valamint köteles az Alpok-Trans Kft. felé erkölcsi és 

anyagi kárenyhítést eszközölni. A késésből eredő kár mértékére nincs hatása a fuvardíjnak. 

Amennyiben a vállalt fuvarfeladatot nem teljesíti, úgy a ki nem állásából származó minden 

költséget és az Alpok-Trans Kft. hitelének rontása miatt az Alpok-Trans Kft. felé maximum 10 

ezer EUR büntetést köteles fizetni. Amennyiben a szállító késéséből kár keletkezik és a kár 

összege kisebb, mint a szállítás díja, úgy a szállító rendelkezhet a kár összegének a fuvardíjból 

történő rendezésére.    

A megbízó felelőssége: a megbízó felelős az általa adott adatok valóságtartalmáért. A megbízó 

felelős a rakomány külön biztosításáért, amennyiben a nemzetközi egyezmények szerint 

meghatározott rakomány biztosítási érték számára nem megfelelő. Amennyiben a 

megbízásában szereplő áruk egyéb engedélyekhez kötöttek, úgy felelős az engedélyek 

beszerzéséért és azok a szállító részére történő átadásáért. A megbízó köteles az Alpok-Trans 

Kft.-t azonnal értesíteni, ha a megbízása szerinti árukon vagy azok csomagolásán sérülést 

észlel. Kárjelzést a lerakodáskor, vagy felrakodáskor azonnal írásban dokumentáltan köteles 

megtenni. Abban az esetben, ha nem a megbízó vagy képviselője veszi át az árut, úgy az átvevő 

köteles ezt megtenni. A sérülésről 24 órán túl érkező bejelentést csak abban az esetben tehet, 

ha a rakomány képrögzítővel ellátott tárolóban van tárolva és a rögzítéskor egyértelműen 

azonosítható a sérülés. A szállítandó áruk veszélyességi besorolását a megbízó köteles 

elvégezni, szükség esetén a biztonsági adatlapot a szállítónak átadni. A megbízót terheli a 

megbízástól eltérő áru mennyiségből származó, illetve a tévesen megadott rakodási címekből 
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adódó többlet költség díja (megnövekedett szállítási díj, csere autó vagy kiállási díj és az Alpok-

Trans Kft. külön munkadíja – ami minimum 50 EUR). A megbízó felelős időben biztosítani a 

területi korlátozás alá eső, engedélyköteles behajtáshoz szükséges rakodási helyekhez előírt 

engedélyeket, illetve regisztrációkat. A megbízó köteles a megbízásában meghatározni a 

szállítás költségviselőjének pontos adatait (név, székhely, adószám), illetve ha nem a megbízó 

a költség viselő úgy a pontos adatokon túl köteles a költségviselőtől nyilatkozatot bekérni a 

költség vállalására és azt az Alpok-Trans Kft. részére megküldeni. A megbízó felelős a 

megbízásban szereplő teljes díj megtérítésére abban az esetben is, ha a megbízásban szereplő 

áruk részben vagy egészben nem kerülnek fel a megbízás szerint a fuvarfeladat elvégzésére 

kiálló szállító járműre (nem csökkenthető a fuvarmegbízási díj akkor, ha a szállítandó árukból 

kevesebbet tud a feladó kiszolgáltatni, vagy egyáltalán nem tud kiszolgáltatni). A megbízó vagy 

képviselője (alkalmazottja, vagy az a személy, aki a szállítás folyamán a megbízó nevében 

közreműködik és a megbízást kiadja) a megbízásban vállalt fuvardíj mértékéig, illetve a 

felelősség mértékéig a kapcsolódó jogszabályok szerint magánszemélyként is felelős. A 

megbízó a megbízási díjat köteles számla ellenében a számla lejáratának napjáig az Alpok-Trans 

Kft. bankszámlájára átutalni. Késedelmes teljesítés esetén az Alpok-Trans Kft. felé késedelmi 

kamatot köteles fizetni.  

A raktározó felelőssége: a raktározási szolgáltatást végző társas vállalkozás vagy 

magánvállalkozó felelőssége a szállító járműről történő áru levételtől az elszállítást végző 

jármű berakodásának befejezéséig tart. A felelősség az áru értékének teljes összegére, 

valamint az esetleges sérülésből származó egyéb terhek és kötelezettségek (új áru beszerzése, 

új áru szállítása, a késedelmes szállításból származó veszteségek, büntetések, valamint az 

Alpok-Trans Kft. külön munkadíja) megtérítésére terjed ki. A raktározás folyamán a raktározó 

köteles az általa tárolt áru mennyiség- és minőségvédelmét biztosítani.   

Az Alpok-Trans Kft. felelőssége: az Alpok-Trans Kft. felelős a megbízótól kapott információk (az 

adatvédelmi szabályozás szerinti) bizalmas kezeléséért. Tevékenysége folyamán azokat 

piacszerzési célból, reklám - marketing célból harmadik félnek nem adja ki. A megbízótól kapott 

információkat a megbízó érdekében csak a szállítás és/vagy raktározás, rakomány kezelés 

lebonyolításához használja fel. A tevékenysége során felelős az írásban kapott és megerősített 

(visszaigazolt) megbízásnak megfelelően annak határidején belül az előre kialkudott díj 

értékéig alvállalkozó bevonásával a megbízásnak eleget tenni. Az Alpok-Trans Kft.-t anyagi 

felelősség terheli, amennyiben nem a megbízásban rögzítetteknek megfelelő (méretű, 

kapacitású, felépítményű) szállító eszközzel vagy nem a megfelelő viszonylatra biztosít szállító 

járművet. Az Alpok-Trans Kft. felelős a saját hibájából származó károk megtérítésére, de 

legfeljebb 1 millió forintig. Az Alpok-Trans Kft. nem felel az alvállalkozói által okozott, vagy az 

alvállalkozói alkalmazottai által okozott károkért. Az Alpok-Trans Kft. köteles az alvállalkozói 

felé a hitelt érdemlően teljesített szállítások számláit a számlák beérkezését követő 45 napon 

belül teljesíteni. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamatot köteles fizetni. Az Alpok-

Trans Kft. külön írásban átvállalhatja a budapesti behajtási engedélyek beszerzését. Ezen 

esetben a szükséges behajtási engedélyek hiányából fakadó büntetések az Alpok-Trans Kft.-t 

terhelik. Az Alpok-Trans Kft. a megbízójától kapott írásos felhatalmazás mellett eljárhat a 

megbízója nevében külön rakomány biztosítás megkötésének érdekében.  
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4. Versenyhelyzet kizárása 

A korrekt üzleti magatartás és az etikus együttműködés kölcsönös megtartása érdekében az Alpok-

Trans Kft. és partnerei az alábbi magatartási és adatközlési normát tekintik elfogadottnak. Az 

Alpok-Trans Kft. alvállalkozója, illetve az álvállalkozó által vállalt tevékenység (szállítás, raktározás, 

rakomány kezelés) lebonyolításába bevont további alvállalkozók bűntetőjogi felelősségük 

tudatában kijelentik, hogy az Alpok-Trans Kft. megbízásában szereplő cégeket, illetve 

magánszemélyeket azonos vagy hasonló szolgáltatás nyújtás ajánlatával vagy lehetőségével az 

utolsó adatszolgáltatást követő 3 éven belül nem keresik meg. Ezen vállalásuk megszegése 

automatikusan az együttműködés egyoldalú és azonnali felmondását eredményezi, és az Alpok-

Trans Kft.-t tényleges károkozás bizonyítása nélkül 10 ezer EUR értékű kártalanítás illeti meg. A 

szerződés megszegésének számít a kapott kapcsolat szóbeli vagy írásbeli megkeresése (szállító 

vagy szolgáltató által adott névjegykártya átadása is), valamint az Alpok-Trans Kft.-re negatív 

elmarasztaló vagy üzleti érdekeit sértő kijelentések is. Az alvállalkozó az általa bevont további 

alvállalkozó cselekedeteiért és nyilatkozataiért maradéktalanul felelős.  

Az Alpok-Trans Kft. megbízója vállalja, hogy a munka megkeresés alkalmával tájékoztatást ad arról, 

hogy az Alpok-Trans Kft. számára küldött együttműködési lehetőségről esetleg más szolgáltatót 

(speditőrt, szállítót, szállítmányozót, raktárt stb.) is tájékoztatott. Az Alpok-Trans Kft. megbízója 

vállalja, hogy az Alpok-Trans Kft.-vel folytatott együttműködésről és annak részleteiről harmadik 

fél számára nem ad tájékoztatást. A megbízó vállalja, hogy az Alpok-Trans Kft. által közvetített 

alvállalkozókat az utolsó adatközlés napjától 3 évig az Alpok-Trans Kft. szolgáltatási körébe tartozó 

szolgáltatás igénybevételével nem keresi meg. Ezen vállalásának megszegése esetén az Alpok-

Trans Kft. részére bánatpénzt köteles fizetni, amely az együttműködésük ideje alatt az Alpok-Trans 

Kft. által elért eredmény éves átlag értékének a háromszorosa. Amennyiben a megbízó nem 

tájékoztatja az Alpok-Trans Kft.-t más szereplők bevonásáról, úgy az Alpok-Trans Kft. a feladatot, 

mint kizárólagos megbízott kezeli. Tájékoztatás elmaradásából felmerülő károk és vitahelyzetek 

kezelése a megbízót terhelik. Abban az esetben, ha a megbízó más szereplőt is bevon a feladat 

megoldásába, úgy tájékoztatja az Alpok-Trans Kft.-t további szereplők kilétéről. A megbízó az 

Alpok-Trans Kft.-ről harmadik fél részére valótlant vagy kétes információt nem terjeszt. 

Amennyiben a megbízó és az Alpok-Trans Kft. között a kapcsolat megromlik, úgy azt kötelesek 

tárgyalásos úton rendezni. A megbízó azonnali hatállyal, következmények nélkül felbonthatja a 

szerződést, ha az Alpok-Trans Kft. róla valótlan, kétes információt és alaptalan negatív tartalmú 

nyilatkozatot tesz.  

Az Alpok-Trans Kft. köteles az alvállalkozója felé az együttműködés ideje alatt a gondos gazda 

alaposságával eljárni. Az alvállalkozó felé közvetített fuvarfeladatot harmadik fél részére nem 

adhatja át, kivétel a korábban jelölt esetek.  A megállapodásuk tartalmáról harmadik fél részére 

nem nyilatkozik. Az alvállalkozót negatív fényben nem tűnteti fel, valótlan információkkal annak 

hitelét nem rontja. Az Alpok-Trans Kft. a megbízótól kapott feladatot, mint saját feladatot kezeli, 

azt a gondos gazda alaposságával törekszik megoldani. A megbízójától származó információkat 

harmadik fél részére nem adja át, kivétel a korábban megjelölt esetek. Az Alpok-Trans Kft. a 

megbízójáról információt más cég részére nem ad, azt rossz fényben nem tűnteti fel, üzleti érdekeit 

nem rontja. Azonos tevékenységű megbízók esetén információt semmilyen körülmények között 

nem ad át.  

Amennyiben bármelyik félnek olyan bizonyíték kerül birtokába, amely a szerződés megszegésére 

vonatkozik, úgy azt köteles a sérelmezett félnek birtokába adni. A versenyhelyzet kizárást 

megszegő fél tudomásul veszi, hogy az esetleges jogi eljárás eredményétől függetlenül köteles a 

szerződésben foglalt kártérítés mértékét annak benyújtását követő 30-ik napig megtéríteni. A 
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versenyhelyzet kizárás megszegését alátámasztó bizonyíték mellett a sértett fél jogi eljárás nélkül 

élhet a szerződésben rögzített követelésével.    

 

5. Szerződés megszűnése 

A szállítmányozási szerződést, amennyiben a Felek reklamációt nem kezdeményeznek a teljesítés 

igazolását követően lezárt szolgáltatásnak tekintik. A törvényi előírásoknak és a jelen szerződés 

előírásainak megfelelően a szállítmányozási szerződés a teljesítés napját követő 365-ik napon, 

valamint a versenykizárás az utolsó adatközlést követő harmadik év fordulónapjával 

végérvényesen lezárul.  

 

6. Felelősségek elévülése 

A jelen megállapodás és a törvényi előírások szerint az alvállalkozó felelősségei a vállalt megbízás 

szerint annak reklamációmentes teljesítését igazoló okmányok beérkezését követően szűnnek 

meg. Az egyéb rendelkezésekben foglalt titoktartási, versenyhelyzet kizárási kötelmek a rögzített 

előírás szerint évülnek el.  

A megbízó felelősségei a szolgáltatást igazoló okmányokat tartalmazó számla teljesítését követően 

szűnnek meg. Az egyéb rendelkezésekben foglalt titoktartási, versenyhelyzet kizárási kötelmek a 

rögzített előírás szerint évülnek el. 

Az Alpok-Trans Kft. felelőssége a teljesített szállítást követő naptári évforduló napján szűnik meg. 

Az egyéb rendelkezésekben foglalt titoktartási, versenyhelyzet kizárási kötelmek a rögzített előírás 

szerint évülnek el. 

 

7. Vitás ügyek 

A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeiket tárgyalásos úton próbálják rendezni. 

Amennyiben nem sikerül egyességet kötniük és jogi útra kívánják terelni a vitájukat, úgy a Kőszegi 

Bíróságot tekintik illetékesnek.  

A vitatható nézetkülönbségek alól kivételt képeznek a versenyhelyzet kizárás esetei, valamint a 

magasabb szabályzók (kormányrendelet, törvény, nemzetközi szabályzók) által szabályozott 

esetek. 

Kőszeg, 2020. január 1.          

      

                                                                         _____________________ 

            Alpok Trans Kft. 

         Ügyvezető igazgató 


