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Általános Szerződési Feltételek - Gebrüder Weiss Szállítmányozási és 
Logisztikai Kft. 
 
Amennyiben jogszabály vagy nemzetközi egyezmény (pl. CMR, MÜ, WA, CIM, Hágai 
Egyezmény) kötelező alkalmazást kívánó szabályába nem ütköznek, jelen megbízásra 
a Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége által közzétett 
Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF) mindenkor hatályos feltételei 
irányadóak. E felelősségkorlátozás ellenértékét mindenkori ajánlatunkban figyelembe 
vesszük. 

Megbízó esetleges általános üzleti feltételei nem  képezik jelen megbízás részét, 
elfogadottnak akkor sem tekintendő, ha azok általános szerződési feltételeinkkel nem 
állnak ellentétben. Az esetleges szóbeli megállapodásokhoz nem fűződik jogi 
felelősség. 

Jelen szerződésből származó kötelezettségeink a nemzeti és nemzetközi jogszabályi 
előírásokra, illetve az érintett állam szuverenitásából eredő követelményekre 
(különösen az európai és amerikai embargórendelkezésekre) tekintettel állnak fenn. 
Amennyiben jelen szerződés rendelkezései e törvényi előírásoknak, illetőleg állami 
szuverenitásból fakadó követelményeknek ellentmondanak, az utóbbiak irányadóak, 
kétség esetén is. Ettől függetlenül a külkereskedelmi kötelezettségek (tilalmak és 
korlátozások) betartása kizárólag a megbízó felelősségi körébe tartozik. 
Társaságunkat vizsgálati kötelezettség e tekintetben nem terheli, megbízó feladata, 
hogy  a továbbítandó áruval kapcsolatos korlátozásokra és tilalmakra cégünket kellő 
időben írásban figyelmeztesse. Az áru társaságunknak történő átadásáig a szállítási 
lánc biztonságának szavatolása a megbízót terheli.  

Az ADR/RID/IMCO/DGR és más hasonló szabályzatok alapján veszélyesnek minősülő 
áru átvételéhez külön kifejezett beleegyezés szükséges. Megbízó köteles a veszélyes 
árut az ilyen áruk fuvarozására, átrakására és raktározására vonatkozó törvényes 
előírásoknak és nemzetközi megállapodásoknak megfelelően csomagolni, jelölni és a 
szükséges kísérő okmányokkal ellátni. Különösen veszélyes áruk, mindenekelőtt az 1. 
és 7. ADR-osztályba tartozó áruk társaságunknak nem adhatók át. 

Ettől függetlenül fuvarozásra, illetőleg raktározásra való átvételből kizártnak 
minősülnek a nemesfémek (nem érme vagy érme alakban vagy más feldolgozott 
formában), ékszerek, drágakövek, papírpénz, bármilyen értékpapír, dokumentumok 
vagy okmányok, hőmérsékletérzékeny gyógyszerek, fegyverek és lőszerek, élő 
állatok, különönleges tárolási feltételek vagy körülmények között tárolható anyagok. 

A Megbízó köteles teljesíteni az EKAER-rel (Elektronius Közútiáruforgalom-ellenőrző 
Rendszer) kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket. Ha e kötelezettség megszegése 
miatt Gebrüder Weiss-et kár éri a Megbízó azt köteles Gebrüder Weiss-nek 
megtéríteni. Ez vonatkozik harmadik személyek magánjogi igényeire és Gebrüder 
Weiss-re kiszabott közigazgatási bírságra is. EKÁER szállítmányoknál Gebrüder 
Weiss feladata a rendszámok rögzítése / ellenőrzése / aktualizálása, a bevitt adatokért 
CMR I. 23.§ 5. alapján felel. Ez a kötelezettség különösen de nem kizárólagosan 
vonatkozik azokra a bejelentési és adatközlési kötelezettségekre, amelyek a Megbízót 
az 50/2014 ( XII.13.) NGM r.-el bevezetett EKAER-rendszerrel kapcsolatban, a 2003 
évi XCII. tv. 22/E §-ában és 11. sz. mellékletében meghatározottak szerint a 
Szállítmányozóval szemben terhelik. 

Csomagolóanyagok visszavétele, rakodólapok visszaszolgáltatása, illetőleg cseréje, 
továbbá rácsos tartók, stb. kezelése külön írásbeli megállapodás alapján történik. 
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Tehergépjárművel történő, illetőleg konténeres fuvarozás esetén a be- és kirakodásra 
két óra áll rendelkezésre, ezt követően minden megkezdett óra után állásdíjat (illetve 
hajóállásdíjat) számolunk fel. 

Számláink levonás nélkül, azonnal esedékesek. Készpénzutánvétes megbízást csak 
belföldi szállítási relációban fogadunk be. Az utánvét felső határa 400.000,- Ft, 
amennyiben nemzeti vagy nemzetközi korlátozásokból más nem következik. Ajánlati 
kötöttség nem terhel bennünket. Fenntartjuk a jogot arra, hogy légi és tengeri 
fuvardíjjegyzésünket bármikor előzetes bejelentés nélkül módosítsuk. 

Szállítmánybiztosítást, valamint a raktározott árukra tűz, betörés, lopás és viharkárok 
elleni biztosítást csak a megbízó kifejezett írásbeli megbízása alapján kötünk. 3.000,- 
Ft/kg-t meghaladó összegű áruérték esetén, érzékeny áruknál (pl. törés- vagy 
lopásérzékeny áruk), valamint  határon átnyúló fuvarozás esetén javasoljuk 
szállítmánybiztosítás kötését. A biztosítási védelem  kizárt, ha az áru feladása az 
ENSZ, az EU vagy valamely érintett ország gazdasági vagy kereskedelmi szankcióiba, 
jogi előírásaiba ütközik. 

Megbízó köteles ezt az ajánlatot bizalmasan kezelni, és azt harmadik félnek nem 
adhatja tovább. 

A GDPR 13. és 14. cikke szerinti adatvédelmi tájékoztatásunk, valamint adatvédelmi 
nyilatkozatunk mindenkor megtekinthető weboldalunkon (https://www.gw-
world.com/hu/privacy-policy/). 

Jelen megbízásra a magyar jog irányadó. Az esetleges jogviták esetén a felek 
megállapodnak a Pest Megyei Táblabíróság illetékességében. Fenntartjuk a jogot arra, 
hogy a megbízóval szembeni esetleges követeléseinket bármely más bíróság előtt is 
érvényesítsük, amennyiben az jogszabály alapján illetékesnek tekinthető. 

Megbízó megbízásásával  egyidejűleg elismeri, hogy a hivatkozott Általános  
Szerződési Feltételeket megismerte,  azokat a szerződéses jogviszony tartamára 
magára nézve kötelezőnek tekinti. 
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