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ÁLTALÁNOS FUVAROZÁSI FELTÉTELEK 

 

A CER Hungary Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: CER Zrt.) Általános 
Fuvarozási Feltételei a COTIF/CIM az SZMGSZ valamint a CER Zrt. Árufuvarozási 
Üzletszabályzata alapján kötött fuvarozási szerződésekre vonatkoznak. 

Az Általános Fuvarozási Feltételek tartalmazzák mindazokat az eljárásokat, amelyek 
a Magyar Köztársaság vasúti pályahálózatán a fuvarozás során a feladóra, 
címzettre/átvevőre, szállítmányozóra/költségviselőre (a továbbiakban: Fuvaroztató) 
és a CER Zrt. megbízottjaira kötelezően vonatkoznak. Az Általános Fuvarozási 
Feltételeket a forgalomra érvényes jogszabályokkal, a CER Zrt. Árufuvarozási 
Üzletszabályzatával (továbbiakban: ÜSZ) együtt kell értelmezni és alkalmazni. 

 

1. A fuvarozás előkészítése 

 

1.1. A Fuvaroztatónak Megrendelését a szándékolt berakást megelőzően legalább 
5 nappal korábban, írásban kell a CER Zrt. részére benyújtani. A 
Megrendelésnek tartalmaznia kell az áru mennyiségét (tömegét) a vasúti 
kocsik darabszámát, típusát, a feladási és a rendeltetési/kilépő állomást, a 
berakás napját, valamint a kért szolgáltatások megnevezését [ÜSZ 5.§ (2) 
bekezdés]. Amennyiben a Megrendelés több feladási, illetve rendeltetési 
állomásra vonatkozik, az adatokat viszonylatonként külön-külön kell 
feltüntetni. Indokolt esetben, és ha a CER Zrt. lehetőségei megengedik, a 
felek az előírt határidőtől eltérhetnek. 

1.2. CER Zrt. a Megrendelést a kézhezvételét követő 24 órán belül, de legkésőbb 
az 5. napon, írásban igazolja vissza, illetve megfelelő indoklással 
visszautasítja. 

1.3. Ha a Fuvaroztató a vasúti kocsit, illetve a vonatot lemondja [ÜSZ 6.§ (1)-(2)] a 
lemondás időpontját figyelembe véve a CER Zrt. az 1. melléklet szerinti 
lemondási díjat, valamint a teljesített szolgáltatások díjait a Fuvaroztató 
terhére felszámítja. 

 

2. A vasúti kocsi kiállítása 

 

2.1. A CER Zrt. az ÜSZ 7. §-ának megfelelő üres vasúti kocsit a magyarországi 
vasúti pályahálózat használatát szabályozó Hálózati Üzletszabályzatban 
feltüntetett, árufuvarozásra megnyitott állomások közforgalmú 
rakodóterületén, az állomásokhoz tartozó bérelt rakodóterületen, és saját célú 
vasúti pályahálózaton állítja ki berakáshoz. 
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3. A rakodás 

 

3.1. Az árut a vasúti kocsikba ÜSZ 6-9. KF. előírásainak, valamint a CER Zrt. által 
közölt vonalosztálynak (terhelési határnak) megfelelően kell berakni. A 
Fuvaroztató köteles a rakott vasúti kocsit épen, tisztán, a rakodási időn belül a 
CER Zrt. részére visszaadni, és a berakásnál keletkező hulladékot, 
árumaradványt elszállítani. Ha a Fuvaroztató a rakott vasúti kocsit nem az 
előzőek szerinti állapotban adja vissza, illetve a hulladékot, árumaradványt 
nem szállítja el, köteles megtéríteni a CER Zrt. ezzel kapcsolatban felmerült 
költségeit. 

3.2. Azoknak a küldeményeknek a felsorolását, amelyek tömegük, méreteik, vagy 
más jellemzőik miatt csak különleges feltételekkel fuvarozhatók (rendkívüli 
küldemények) valamint a méretkorlátozásokat a Rakodási Szabályok 1. kötet 
7-8. pontja tartalmazza. A Fuvaroztatónak gondoskodnia kell a felvételhez és 
a továbbításhoz szükséges engedély meglétéről. Az engedélyezési kérelem 
nyomtatványt és a kitöltésére vonatkozó tájékoztatót a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

3.3. Veszélyes áruk fuvarozásának feltételeit, rakodásuk módját belföldi és CIM 
forgalomban a COTIF C. Függelék, A veszélyes áruk nemzetközi vasúti 
fuvarozásáról szóló szabályzat (RID) valamint a belföldi alkalmazásáról szóló 
jogszabály határozza meg, SZMGSZ forgalomban a Megállapodás 2. sz. 
melléklete, A veszélyes áruk fuvarozásáról szóló szabályzat tartalmazza. 

3.4 A Fuvarozató köteles a berakás helyén szükséges rakodási engedélyeket 
beszerezni és gondoskodni arról, hogy a berakást végzők a megfelelő 
ismeretekkel rendelkezzenek. Az előzőek be nem tartásából eredő 
költségeket és kárt a CER Zrt. a Fuvaroztató terhére felszámítja. 

3.4. Ha a Fuvaroztató a vasúti kocsit olyan módon rakta meg, hogy az 
veszélyezteti a vasúti közlekedés és/vagy az áru biztonságát (terhelési határ-, 
rakodási méretek túllépése, rakodási szabályok be nem tartása stb.) a CER 
Zrt. a Fuvaroztatót a rakodási rendellenesség megszüntetésére felszólítja. A 
CER Zrt. a Fuvaroztató megbízása alapján és költségére vállalhatja a 
rendellenesség megszüntetését. Ha a Fuvaroztató a felszólításban 
meghatározott határidőben nem gondoskodik a rendellenesség 
megszüntetéséről, a CER Zrt. az áru fuvarozását megtagadja, illetve 
felfüggeszti. 

 

4. A fuvarlevél 

 

4.1. A küldemények feladásához a forgalomnak megfelelő (belföldi, CIM/CUV, 
SZMGSZ) fuvarlevelet kell alkalmazni.  

4.2. A Fuvaroztató megbízásából a CER Zrt. vállalja a fuvarlevelek kiállítását. A 
Fuvaroztatónak a feladni kívánt kocsikhoz (rakott/üres) a CER Zrt. 
megbízottja részére át kell adni a fuvarlevelek/kocsijegyzékek kiállításához 
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szükséges adatokat, információkat, és a fuvarozás végrehajtásához előírt, 
valamint az általa szükségesnek ítélt kísérő okmányokat. Az adatoknak, 
információknak, pontosnak és hiánytalanoknak kell lenni. Amennyiben az 
adatok helytelenek, hiányosak, az abból adódó következményeket, 
költségeket a feladónak kell viselni. A fentieken kívül figyelembe kell venni az 
ÜSZ 9.§ és a 12.KF. valamint a 11. § (1)-(3) bekezdések előírásait is.  

 

5. A fuvarozás végrehajtása 

 

5.1. Valamennyi a fuvarozást előkészítő munkálat elvégzése után a CER Zrt. a 
Fuvaroztatót írásban értesíti a közlekedés várható rendjéről. 

5.2. Ha a pályahálózat-működtető, illetve a hatóság a CER Zrt. által fuvarozott 
küldemény tömegét ellenőrzi, és a megállapított tömeg a CER Zrt. által közölt 
vonalosztálynak megfelelő terhelési határ értékét túllépi, a CER Zrt. – 
amennyiben a küldeményt tömegbevallással vette fel fuvarozásra – a 
túllépésből eredő költségeit, kárát a Fuvaroztatóra átterheli. 

5.3. Ha valamely hatóság a CER Zrt. által fuvarozott küldeményt ellenőrzi és 
megállapítja, hogy a vasúti kocsi hiányos műszaki állapotú, a vasúti kocsit 
helytelenül jelölték meg, illetve a küldeményt kísérő okmányok helytelenek 
vagy hiányoznak és a megállapított hiányosság a Fuvaroztatónak felróható, a 
CER Zrt. költségeit, kárát a Fuvaroztatóra átterheli.  

 

6. A küldemény kiszolgáltatása 

 

6.1. A Fuvaroztató a küldemény megérkezéséről szóló értesítés kézhezvétele után 
haladéktalanul kérheti az ÜSZ 19.§ (4) és (6) bekezdés szerinti 
szolgáltatásokat. A CER Zrt. a kért szolgáltatásokat csak abban az esetben 
vállalja el, ha a Fuvaroztató kért szolgáltatásokra vonatkozó költségvállaló 
nyilatkozata, valamint a szükséges eszközök, és a CER Zrt. megbízottja a 
kiszolgáltatás helyén rendelkezésre állnak. 

6.2. A Fuvarozató köteles a kirakás helyén szükséges rakodási engedélyeket 
beszerezni és gondoskodni arról, hogy a kirakást végzők a megfelelő 
ismeretekkel rendelkezzenek. Az előzőek be nem tartásából eredő 
költségeket és kárt a CER Zrt. a Fuvaroztató terhére felszámítja. 

6.3. A Fuvaroztató köteles az üres vasúti kocsit épen, tisztán, a rakodási időn belül 
a CER Zrt. részére visszaadni, és a kirakásnál keletkező hulladékot, 
árumaradványt elszállítani. Ha a Fuvaroztató az üres vasúti kocsit nem az 
előzőek szerinti állapotban adja vissza, illetve a hulladékot, árumaradványt 
nem szállítja el, köteles megtéríteni a CER Zrt. ezzel kapcsolatban felmerült 
költségeit. 
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6.4. Ha a Fuvaroztató a kirakás során az áruban hiányt, sérülést fedez fel, a 
kirakást fel kell függesztenie és haladéktalanul köteles értesíteni a CER Zrt. 
megbízottját a kármegállapítás elvégzése érdekében. 

 

7. Számlázás, a fuvarköltség megfizetése 

 

7.1. A CER Zrt. a fuvarköltséget tartalmazó számlát a teljesítést követően, 
haladéktalanul megküldi a Fuvaroztató részére. 

7.2. A fizetési határidő – eltérő megállapodás hiányában – a számla keltét követő 
8 naptári nap. 

7.3. A CER Zrt. a Fuvaroztatónak a számla jogosságát, összegét vitató 
reklamációját a számla keltét követő 8 naptári napon belül, írásban a CER Zrt. 
székhelyén fogadja el. 

7.4. Ha a CER Zrt. a Fuvaroztató reklamációját elfogadja, a helyesbített összeget 
tartalmazó számla fizetési határideje a számla keltét követő 8 naptári nap. 

7.5. A CER Zrt. a fuvarozás megkezdése előtt a Fuvaroztatótól a fuvarköltség 
fedezetére biztosítékot kérhet. A biztosíték lehet készpénz, bankgarancia stb. 

  


