
Az általános szállítmányozási 
feltételekkel kapcsolatos 

aktualitások



Miért kellenek egyáltalán általános feltételek 
az üzleti világban?
• specifikálják a szerződés tartalmát, és ezáltal

• biztonságosabbá teszik az üzleti viszonyokat

• különösen nemzetközi viszonylatban előnyös, ahol a másik fél számára 
a partner jogának megismerése, értelmezése idő, költség és kockázat

• megkönnyíti a bíró dolgát, (pontosabban a felekét) mert nem kell 
értelmezni azt, ami nincs a Ptk-ban, amit a bíró nem csinál nap mint 
nap, mégis a konkrét esetből kell  jogokat és kötelezettségeket 
levezetnie általános (szükségszerűen absztrakt Ptk-beli)  szabályokhoz 
igazítva 

• védi a szakmát a joggyakorlat széttartásától





Szokásos tartalom

• Általános részek(definíciók, alkalmazási terület, értelmezés, stb.)

• A szerződés tartalma (kötés, ajánlat, elfogadás, tipikus szolgáltatások, 
partnerek szerződései, standardizált szerződései, okmányok, 
kommunikáció, rendelkezés áru felett, okmányok, átruházás, 
aláírások, kötelező megbízói közlések, fizetés, káreseményekkel 
kapcsolatos eljárás, biztosítás, határidők, hatósági eljárások  
raktározás, zálogjog és megszűnés, stb.)
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Mit lehetne megfontolni/felvenni/kiegészíteni a 
MÁSZ-ba/n? (példák fontossági sorrend nélkül)

• vámkezeltetés

• Incoterms „változatok” következményei

• logisztika mint kifejezés

• adott ország export és importszabályainak ismeretétért nem felel

• tanácsadás, részvétel az eladó és a vevő tárgyalásain

• fuvarozók és más közreműködők standard feltételeinek megítélése

• kommunikációs formák változása

• megbízó jogainak átruházása

• aláírások vizsgálata, stb.



Konkluzió

• nagyon is előnyösek az általános feltétek (az ügyintézőnek nem kell 
nézegetni a konkrét szerződés fogalmazását, kérdezni a felettesét, az 
ügyvédet/ bekapcsolt külföldi ügyvédet)

• ha egy másik ország általános feltételének alkalmazása merül fel, 
akkor azt mélységeiben kell vizsgálni, hol utal tovább a nemzeti jogra 
és az mit tartalmaz

• ha a saját feltételeket vizsgáljuk, akkor azt a napi gyakorlatban 
tanulni/értelmezni kell

• A saját feltételeket célszerű aktualizálni időközönként



Ptk. indokolás és kommentár

A fuvarozási szerződés körében kimondott, a külföldi jogokkal való reciprocitást megteremtő szabályt a törvény a szállítmányozás
körében is megismétli: ha a szállítmányozó külföldi károsultnak tartozik kártérítéssel, felelősségének mértéke nem magasabb, mint a 
károsultra nézve alkalmazandó saját nemzeti szabályai szerint fizethető maximális kártérítési összeg.

Ez a rendelkezés a magyar Általános Szállítmányozási Feltételek útján már 
meghonosodott, felvételére azért van szükség, mert a nemzetközi 
viszonylatban elterjedt a felelősségkorlátozás.
a) Az 1959-es Ptk. 517. § (1) bekezdése úgy rendelkezett, hogy a megbízó igényeit a fuvarozóval szemben a szállítmányozó köteles 

érvényesíteni; felelős minden kárért, amely e kötelezettségének megszegése folytán a megbízót éri. A rendelkezést a 
gyakorlat a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek alapján 
kiterjesztette egyrészt oly módon, hogy az igényérvényesítési kötelezettség a 
szállítmányozó által igénybe vett minden közreműködőre vonatkozott, 
másrészt pedig rögzítve, hogy az igényérvényesítés a megbízó utasítására, 
költségére és veszélyére történik. A Ptk. e tekintetben tehát a kialakult 
gyakorlatot rögzítette.


