ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Mag-Log Transport Kft
Korlátolt Felelősségű Társaság

Logisztikai szerződéséhez

Hatályos: 2018. december 01. napjától

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK
1:1.§ Általános adatok
A Mag-Log általános adatai:
Neve:
Székhelye:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Ügyvezető:
Képviselet módja:

Mag-Log Transport Kft.
2234 Maglód, Perczel Mór utca 31.
13-09-174102
25140921-2-13
Barabás Botond
Önálló

1:2.§ Elérhetőségek
Általános elérhetőségek:
Postai cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Honlap:

2234 Maglód, Perczel Mór utca 31
+36 29 998 690
maglog@maglog.hu
http://www.mag-log.com

(2) Speciális elérhetőségek:
Hibabejelentés:
SOS bejelentés:

+36 29 998 690
+36 30 331 7134

II. FEJEZET
RÖVIDÍTÉSEK
2:1.§. Az Általános Szerződési Feltételekben használt rövidítések jelentése:
ÁSZF:
A jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve annak a módosításokkal érintett mindenkor hatályos
változata.
Fél / Felek:
A Mag-Log és az Ügyfél, illetve – szövegkörnyezet függvényében – Ügyfelek együttesen.
Ft.:
Magyar forint.
Mag-Log:
A Mag-Log Transport Kft. az 1:1§.-ban meghatározottak szerint.
Ptk.:
A polgári törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvény, jelenleg: 2013. évi V. törvény.

Ügyfél:
A Mag-Log logisztikai szerződéses jogviszonyt létesítő személy. Ügyfél lehet természetes, illetve
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, civil szervezet, állami szerv, hatóság,
intézmény, egyház, bizalmi vagyonkezelő, vagy egyéb, a vonatkozó törvények alapján logisztikai
szerződéses jogviszony jogviszony létesítésére képes fél.
Jogviszony:
A Felek között szándéknyilatkozat, logisztikai szerződés, logisztikai előszerződés, jogutódlás,
közgyűlési határozat, bírósági, illetve egyéb hatósági határozat, és/vagy ráutaló magatartás alapján
a Felek között szolgáltatási és ellenszolgáltatási jogokat és kötelezettségeket létesítő jogviszony.

III. FEJEZET
AZ ÁSZF HATÁLYA
3:1.§. Időbeli hatály
(1)

Az ÁSZF az elfogadásának napját követő napon lép hatályba.

(2)

Az ÁSZF rendelkezései a hatályba lépés napjától visszavonásig, új ÁSZF elfogadásáig,
vagy az ÁSZF hatályát korlátozó, vagy megszüntető végrehajtható bírósági határozat
jogerőre emelkedésének napjáig maradnak hatályban.

3:2.§. Tárgyi hatály
(1)

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az ÁSZF kiterjed a Felek között létrejött
Jogviszonyra, valamint a Jogviszony alapján, vagy abból származtatottan létrejött egyéb
jogviszonyokra.

(2)

Az ÁSZF rendelkezései nem vonatkoznak az Ügyfelek közötti azon jogviszonyokra,
amelyek nem érintik az Ügyfél és a Mag-Log között fennálló Jogviszonyt.

(3)

Nem alkalmazható az ÁSZF az Ügyfelek között, az Ügyfelek és harmadik személy(ek),
vagy hatóság(ok), illetve a harmadik személyek közötti jogviszonyok, illetve jogviták
vonatkozásában.

3:1.§. Személyi hatály
(1)

Az ÁSZF az Ügyfélre és a Mag-Log -ra terjed ki.

(2)

Hatálybalépés a Mag-Log vonatkozásában a 3:1.§. (1) bekezdésben meghatározott időpont.

(3)

Hatálybalépés az Ügyfél vonatkozásában az Ügyfél által a Mag-Log -nak megadott postai,
vagy elektronikus címre történő kézbesítés napja. Az elektronikus címre történő kézbesítés
napja, ellenkező bizonyításáig az elektronikus levél megküldését követő 3-dik munkanap.

(4)

Amennyiben a kézbesítés az Ügyfélnek felróható okból hiúsulna meg (pl. Ügyfél nem adott
meg kézbesítési elérhetőséget), úgy a kézbesítés időpontja ellenkező bizonyításáig a (3)
bekezdésben meghatározott időpont.

(5)

Az ÁSZF hatályát veszti a Fél halálával, jogutód nélküli megszűnésével, gyámság, vagy
gondnokság alá helyezésével, nyilvántartásból való törlésével, a jogképességének, vagy
cselekvőképességének korlátozásával, illetve megszűnésével, az esemény bekövetkeztének
napján.

IV. FEJEZET
AZ ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE
4:1.§. Fizikai elérhetőség
(1)

Az ÁSZF a Mag-Log Postai címén, a Telefonszámon, vagy E-mail címen történt előzetes
egyeztetés után bármely Ügyfél által ingyenesen átvehető.

(2)

Az Ügyfél által írásban kért ÁSZF-et a Mag-Log postai úton megküldi a kért címre.

4:2.§. Elektronikus elérhetőség
(1)

Az ÁSZF elérhető és pdf. formátumban letölthető a Mag-Log Honlapjáról.

(2)

Az ÁSZF-et kérésre a Mag-Log ingyenesen megküldi elektronikus levél formájában pdf.
formátumban.

V. FEJEZET
AZ ÁSZF TÁRGYA
5:1.§. Az ÁSZF tárgya
A Mag-Log és az Ügyfél között létrejött Jogviszony egyes, a Jogviszonyt létrehozó okiratban, vagy
aktusban nem szabályozott feltételeinek rendezése. Az ÁSZF kizárólag a Jogviszony keretében
alkalmazandó és azzal együtt értelmezendő.
5:2.§. Külön megállapodás és az ÁSZF viszonya
Amennyiben a Felek között létrejött Jogviszony külön érvényes és hatályos írásbeli
megállapodásba foglalt (logisztikai szerződés) rendelkezései és az ÁSZF rendelkezései között
eltérés van, úgy az ÁSZF-nek külön megállapodás rendelkezésével ellentétes szabálya nem
alkalmazható.

VI. FEJEZET
TITOKTARTÁS
6:1.§. Titoktartási kötelezettség
Felek kötelesek a közöttük létrejött Jogviszonnyal kapcsolatos információt, dokumentációt, adatot,
bizalmas információként illetve üzleti titokként kezelni, és biztosítani, hogy azok ne kerüljenek
illetéktelen személyek tudomására.

VII. FEJEZET
A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
7:1.§. Ajánlat
(1)

A Mag-Log ajánlata nem kötelező, és csak a tárgyalás részeként értendő tájékoztató jellegű.
A Jogviszony addig nem jön létre, amíg a Felek közötti szerződés aláírásra nem kerül, vagy
a Mag-Log írásban meg nem erősítette az Ügyfél megrendelését. Szerződésnek, ha külön
okiratba foglalása nem történt meg, a megrendelés, illetve annak visszaigazolásának
tartalma, valamint a jelen ÁSZF feltételei minősülnek, vagy a felek által aláírt külön
megállapodás és a jelen ÁSZF feltételei.

(2)

A Mag-Log által az eredeti megrendeléstől eltérő tartalmú visszaigazolást az Ügyfél által
elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél, a megrendelés visszaigazolását követő három
munkanapon belül nem kifogásolta azt.

(3)

A szóbeli megállapodások és/vagy kötelezettségvállalások érvénytelenek. Az e-mail
megfelel az írásbeliség követelményeinek.

7:2.§. A Jogviszony tárgya
(1)

A Felek között lértejött külön megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a Jogviszony
keretében a Mag-Log az alábbi szolgáltatásokat nyújtja alvállalkozón keresztül:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2)

Az Ügyfél, és/vagy az Ügyfél beszállítói és alvállalkozói által leszállított termékek
kirakodását, áruátvételét a Mag-Log alvállalkozója által üzemeltetett raktárban
A termékek kívülről látható és észlelhető állapotának ellenőrzését, hiba jelentését
A termékek árumozgatását, előkészítését, fuvaroztatását
Az Ügyfél árukészletének tárolását, kezelését, állagmegőrzését
Az Ügyfél árukészletének leltárkezelését
Az Ügyfél üres raklap készletének kezelését

A Felek a Jogviszony keretében megállapodhatnak arról, hogy a Mag-Log kiegészítő, illetve
mellékszolgáltatásokat is teljesít a Jogviszony keretében. Ezek tekintetében a Felek által
aláírt külön megállapodás rendelkezései irányadók.

7:3.§. Teljesítés, tárolás
(1)

A Felek között lértejött külön megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a teljesítés helye
a Mag-Log alvállalkozójának a helye. Kiszállítás esetén teljesítési hely az Ügyfél által
meghatározott kiszállítási cím.

(2)

Az árut átvételkor a Mag-Log megbízottja darabszámlálással, szállítólevélen veszi át az
Ügyféltől, amelyen leigazolja az átvett áru mennyiségét, a sérült illetve visszaküldött
raklapok számát.

(3)

Az áruk átvétele eltérő megállapodás hiányában hétfőtől – péntekig kizárólag
munkanapokon történik, naponta 08.00 – 16:30 óra között.

VIII. FEJEZET
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8:1.§. A Mag-Log jogai
(1)

Mag-Log jogosult az általa nyújtott szolgáltatások ellenében szolgáltatási díjat követelni a
Felek között létrejött külön megállapodásban foglaltak szerint. Jogosult továbbá az Ügyfél
kérésére, vagy érdekkörébe esően megfizetett kiadásokat követelni.

(2)

Abban az esetben, ha a szolgáltatásokkal összefüggő, a Mag-Log által nyújtott logisztikai
paraméterek vagy szolgáltatási körülmények és elvárások jelentősen módosulnának illetve
olyan a törvényi és hatósági előírásokban, vagy az üzemanyagárakban bekövetkező
változások esetén, amelyek befolyásolják a Mag-Log költségeit, a Mag-Log és az Ügyfél
legjobb erőfeszítésük szerint új tarifákat állapítanak meg.

(3)

A tarifafeltételek felülvizsgálatát bármelyik Fél írásban kezdeményezheti a másik Fél felé.
A javaslatnak tartalmaznia kell a tarifafeltételek felülvizsgálatát szükségessé tévő legfőbb
okokat valamint a javasolt új árakat is. A másik Fél 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy
elfogadja-e a javasolt új tarifákat. Amennyiben ezen időben nem sikerül megegyezést elérni,
a Mag-Log jogosult a Jogviszonyt az Ügyfélnek megküldött egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani.

(4)

Mag-Log jogosult az Ügyféllel szemben fennálló lejárt követeléseit harmadik félre
engedményezni az Ügyfél előzetes értesítése nélkül.

(5)

Mag-Log jogosult megtagadni a veszélyes áruk átvételét, amennyiben azok tárolása
speciális jogszabályi előírások mellett lehetséges, és az ilyen előírások teljesítését a MagLog nem képes teljesíteni, vagy képes, de más tárolt árukra, a környezetre, vagy személyek
testi épségére veszélyes lehet.

(6)

Mag-Log jogosult a szolgáltatását saját, vagy bérelt ingatlanban végzeni, valamint jogosult
a szolgáltatás teljesítéséhez saját felelősségén alvállalkozót igénybe venni.

(7)

Amennyiben az Ügyfél a szerződés lejártakor az árut nem veszi át, vagy átvételét
megtagadja, Mag-Log felszólítja az Ügyfelet az áru harminc napon belül történő átvételére
és elszállítására. Az átvétel elmulasztása esetén Mag-Log jogosult az árut értékesíteni és a
befolyt összegnek a költségeivel és díjaival csökkentett értékét köteles megfizetni az
Ügyfélnek.

8:2.§. A Mag-Log kötelezettségei
(1)

Mag-Log köteles a termékek mennyiségi és külső vizsgálatát a raktárba érkezéskor, illetve
az átadás-átvétel időpontjában elvégezni. A külsőleg észlelhető hiányosságokat az Ügyfél
jelenlévő képviselőjével azonnal közölnie kell és az Ügyfél jelenlévő képviselőjével erről
jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az Ügyfél részére megküldeni. Amennyiben az Ügyfél
képviselője a jegyzőkönyv aláírását megtagadná, úgy a Mag-Log két képviselője köteles a
jegyzőkönyvet elkészíteni és azt az Ügyfél részére megküldeni.

(2)

Mag-Log köteles a raktározásra átvett árut az áru leírásában, vagy a csomagolásán
feltűntetett módon szakszerűen kezelni és tárolni. A szakszerűtlen, vagy nem megfelelő

módon történt kezelésből, illetve tárolásból eredő károkért a Mag-Log felróhatósága
arányában felel.
(3)

Mag-Log a termékek Ügyféltől történt átvételétől azoknak az Ügyfél, vagy az Ügyfél által
megjelölt személy(ek)nek történt átadásáig tartozik felelősséggel. A termékek ki- és
berakodását eltérő megállapodás hiányában a Mag-Log köteles elvégezni.

(4)

Mag-Log vagy a bevont alvállalkozója köteles a raktározásra használt helységére
felelősségbiztosítást kötni és azt a Jogviszony időtartama alatt folyamatosan fenntartani.

(5)

Mag-Log köteles az áru átvételét megtagadni, amennyiben az veszélyeztetné mások
vagyonát, vagy testi épségét, illetve ha annak tárolását, vagy birtoklását jogszabály tiltja.

8:3.§. Az Ügyfél jogai
(1)

Ügyfél jogosult a Mag-Log által átvett termékekről információt, dokumentációt, vagy egyéb
információt (együtt: tájékoztatás) kapni. Amennyiben az Ügyfél ezirányú kérésének
teljesítése a Mag-Log részére előre láthatólag számottevő kiadással jár, úgy a tájékoztatás
megadásának költségét az Ügyfél köteles megtéríteni.

(2)

Ügyfél jogosult az általa átadott, vagy Őt illető termékeket a raktár nyitvatartási idejében,
előre egyeztetett időpontban személyesen, vagy képviselője által, a Mag-Log
képviselőjének jelenlétében ellenőrizni.

(3)

Ügyfél jogosult az általa átadott, vagy Őt illető termékekről leltár adatokat igényelni, a
tárolási, illetve kezelési módot személyesen, vagy képviselője által, a Mag-Log
képviselőjének jelenlétében, előre egyeztett időpontban ellenőrizni.

8:4.§. Az Ügyfél kötelezettségei
(1)

Ügyfél garantálja, hogy a Jogviszony hatálya alá tartozó termékek alkalmasak a tárolásra,
raktári kezelésre és szállításra, a termékek és azok csomagolása nem tartalmaz olyan
anyagot, amely sérülést vagy egészségügyi problémákat okozhat, valamint a termékek a
beszállítás előtt nem kerültek kapcsolatba az egészségre veszélyes anyagokkal.

(2)

Ügyfél köteles megadni a Mag-Log részére minden, a Jogviszony teljesítéséhez
szükséges, a termékekkel kapcsolatos adatot, információt, különösen olyan áruk esetében,
amelyek tárolását jogszabály külön feltételhez köti.

(3)

Ügyfél köteles a tároláshoz, hatósági kezeléshez esetlegesen szükséges okmányokat a
Mag-Log részére átadni. Egyedi azonosításra alkalmas ingók, vagy külön hatósági
nyilvántartásba vételhez kötött ingók esetében legalább másolatban köteles átadni az adott
ingóság azonosítására a nyilvántartásba vételre jogosult hatóság által kiállított iratot.
Ennek hiányában a Mag-Log megtagadhatja az áru átvételét.

(4)

Amennyiben az Ügyfél egyedi munkafolyamatot igénylő szolgáltatás ellátására vonatkozó
megbízást ad Mag-Log -nak, úgy köteles azt SOP formájában Mag-Log rendelkezésére
bocsátani.

(5)

Amennyiben az áru különleges kezelést igényel – ide értve különösen a veszélyes árukat –
az Ügyfél köteles a kezelési előírásokat az áru átadását legalább 3 nappal megelőzően a
Mag-Log -gal írásban közölni.

(6)

Ügyfél köteles a Mag-Log szolgáltatási díját határidőben megfizetni.

IX. FEJEZET
FIZETÉSI FELTÉTELEK
9:1.§. Számla és megfizetése
Ügyfél köteles a Mag-Log által nyújtott szolgáltatások ellenértékét a Mag-Log által kiállított
számla alapján, ellenkező megállapodás hiányában a teljesítéstől számított 30 naptári napos fizetési
határidőn belül megfizetni a számlán meghatározott bankszámra történő banki átutalás útján. Az
Ügyfél fizetési kötelezettségének teljesítési időpontja a számla ellenértékének a Mag-Log
bankszámláján történő jóváírásának napja.
9:2.§. Adók és megfizetésük
Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltatásokat terhelő adók megfizetése az Ügyfél
kötelezettsége és költsége. Ez vonatkozik különösen az Álalános Forgalmi Adóra, illetve hasonló, a
számla kiállításakor magyarországon alkalmazandó adók vonatkozásában. Ezen adók a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő mértékben számlázandók és fizetendők.
9:3.§. Fizetési késedelem
Amennyiben az Ügyfél a számla ellenértékét a fent meghatározott határidőn belül nem fizeti meg a
Mag-Log részére, úgy késedelembe esik, és a késedelembe esés napjától a tartozás hiánytalan
kifizetésének napjáig a késedelmes összeg után a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott
mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni a Mag-Log részére.
9:4.§. Igényérvényesítési költség
A 30 napon túl lejárt követelések behajtásával kapcsolatban a Mag-Log -nál felmerülő valamennyi
költséget (ügyvédi költség, illeték, díj, stb.) Ügyfél köteles megtéríteni a Mag-Log-nak.
9:5.§. Fizetést veszélyezető körülmény
Amennyiben a Mag-Log a szerződéskötést követően szerez tudomást az Ügyfél fizetési képességét
veszélyeztető körülményről, a Mag-Log-nak jogában áll a még nem teljesített kötelezettségét előre
fizetés, vagy fizetési garancia adásához kötni. Amennyiben az Ügyfél megfelelő idő biztosítását
követően sem teljesít kifizetést, és fizetési garanciát sem ad a Mag-Log felfüggesztheti a teljesítését
mindaddig amíg az Ügyfél nem teljesíti a fizetést, vagy megfelelő biztosítékot nem ad, vagy
elállhat az egyes, vagy az összes szerződéstől. Ez nem érinti a Mag-Log egyéb jogainak
érvényesítési jogát.
9:6.§. Zálogjog
A Ptk. 6:277.§-a alapján a Mag-Log -nak az Ügyféllel szemben, a Jogviszonyból eredő valamennyi
követelése biztosítására zálogjoga keletkezik az Ügyfél tulajdonát képező és a Mag-Log -nál
elhelyezett termékei vonatkozásában.

X. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK
7:1.§. Vis major
Egyik fél sem felelős olyan külső események (Vis Major) esetén, mint például háború, természeti
katasztrófa, sztrájk, és egyéb olyan események, melyek a felek befolyásán kívül állnak. Vis Major
bekövetkezése esetén a felek kötelesek – a körülményekhez képest ésszerűen és törvénybe nem
ütköző módon – mindent elkövetni azért, hogy vállalt kötelezettségeinek eleget tegyenek.
Amennyiben ez költségnövekedéssel jár, arról a felek kötelesek értesíteni egymást. Ha az Ügyfél a
körülmények és a megváltozott költségek figyelembevételével is kéri a teljesítést, akkor a felmerülő
plusz költségek az Ügyfelet terhelik. Amennyiben a felmerülő plusz költségek az Ügyfél számára
elfogadhatatlanok, vagy a szolgáltatás nem biztosítható hosszabb távon, az Ügyfél jogosult a
Jogviszonyt felmondani.
7:2.§. ÁSZF értelmezése, irányadó jog
(1)

Az ÁSZF-re és értelmezésére, valamint a Jogviszonyra a magyar nyelv és a magyar jog
szabályai az irányadóak.

(2)

Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége, vagy hatálytalansága az ÁSZF többi
részének érvényességét illetve hatályosságát nem érinti.

(3)

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a külön megállapodás, illetve a Ptk. vonatkozó
rendelkezései a jelen bekezdésben meghatározott hierarchikus sorrendben megfelelően
irányadók.

7:3.§. Kizárólagos illetékesség
Bármilyen, az ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Pesti Központi
Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
Kelt: Maglód, 2018. november 30.
Hatálybalépés napja: 2018. december 01.

