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melyek részletesen szabályozzák az ÁTI DEPO Zrt. és a Tároltató között létrejövő jogviszonyt, és részévé válnak 
valamennyi, az  ÁTI DEPO Zrt. és a Tároltatók között létrejövő egyedi, konkrét szerződésnek. Az Általános Szer-
ződési Feltételek az ÁTI DEPO Zrt. által bármikor módosíthatók azzal a feltétellel, hogy a módosítást az ÁTI 
DEPO Zrt. web lapján közzé kell tenni, a módosításra a Tároltatók figyelmét fel kell hívni és valamennyi telephe-
lyén ki kell függeszteni.  Az ÁSZF módosításai azok közzétételével lépnek hatályba, de a már teljesítés alatt álló 
szerződéseket nem érintik.  
 
1.  Az Általános szerz ődési feltételek jogi jellege 
 

1.1. Jelen Általános szerződési feltételek mezőgazdasági termékek bértárolására vonatkozó jogviszony ál-
talános feltételeit szabályozza. Az adott ügyletek konkrét feltételrendszerét az ügyletre specifikus szer-
ződés szabályozza.  

1.2. Az ÁTI DEPO Zrt. és ügyfelei közt létrejövő jogügyletekre a Specifikus és az Általános szerződési felté-
telekben nem rendezett kérdéseket illetően, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), és az ÁTI 
DEPO Zrt. és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok irányadóak. 

1.3. A jelen általános szerződési feltételek tekintetében ügyfélnek minősül a bértárolt áru tulajdonosa 
és/vagy a gabonalogisztikai szolgáltatások megbízója, a továbbiakban Tároltató. 

 
2. A TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 

2.1. ÁRU ÁTVÉTELE 

A betárolás megkezdésének feltétele a tárolási és egyéb szolgáltatások specifikus feltételrendszerét szabályozó 
szerződés megkötése és abban a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása.  

A betárolás megkezdése előtt a Tároltató legalább egy héttel korábban köteles egyeztetni a beszállítás üteme-
zését az illetékes raktárteleppel. Az egyeztetés elmaradásából eredő esetleges károkért az ÁTI DEPO Zrt. nem 
vállal felelősséget.  

Az ÁTI DEPO Zrt. a napi ügyfélforgalmat egységesen hétfőtől csütörtökig 700-órától 1520-óráig, pénteken 700-
órától 1440-ig biztosítja raktártelepein, kivételt képez ez alól a gabona betakarítási időszak, amikor igény esetén a 
telep hosszabbított nyitvatartási időben dolgozik (július 15-től augusztus 15-ig hétköznapokon, továbbá október 
1-től december 15-ig 1900-óráig). Ettől eltérő nyitvatartási igényt legalább 48 órával megelőzően jelezni kell a 
raktártelepnek, és az igénybe vett szolgáltatásért a mindenkori szolgáltatási díj felett 10.000.-Ft/megkezdett óra 
rendkívüli nyitvatartási díj kerül felszámításra. A kérés abban az esetben kerül teljesítésre, ha a normál munka-
időben (7.00 órától 15.20 óráig) a beérkezett, illetve kitárolt áru mennyisége eléri a 400 tonnát, és a délutáni 
időszakban hasonló ütemű árumozgás várható. 

 
2.2. Az ÁTI DEPO Zrt-nél tárolható áruk állapotának é s csomagolásának feltételei 
 

2.2.1. Azt, hogy az áru tárolásra alkalmas és elfogadható-e vagy sem, minden esetben az 
ÁTI DEPO Zrt. állapítja meg.  

2.2.2. Az áruk tárolása - megállapodástól függően - ömlesztve vagy csomagolva történik. A 
külsőleg sérült, vagy hiányos árut az ÁTI DEPO Zrt. csak abban az esetben veszi át táro-
lásra és kezelésre, ha a Tároltató és/vagy a fuvarozó a sérülést, hiányt az árut kísérő 
okmányon elismeri, továbbá, ha az a személyekre és a raktári berendezésekre nem je-
lent veszélyt, és az áru minősége a tárolás alatt megőrizhető. 

2.2.3. A Tároltató köteles az ÁTI DEPO Zrt.-nek az árut oly módon csomagolva átadni, hogy 
az védve legyen a tárolás, a rakodás, illetve a továbbfuvarozás alatti sérülés, teljes vagy 
részleges elveszés, megsemmisülés, megrongálás ellen, és ne veszélyeztessen szemé-
lyeket, üzemi berendezéseket vagy más árukat.  

2.2.4. A Tároltató köteles az ÁTI DEPO Zrt.-t tájékoztatni arról, hogy az áru milyen különle-
ges kezelést igényel. Az ennek elmulasztásából eredő kárt a Tároltató viseli.  
 

2.3. Az áruátvétel okmányai 
 

2.3.1. Az ÁTI DEPO Zrt. az árut a Tároltatótól az általa, vagy megbízottja által kiállított és 
aláírt kísérőokmánnyal veszi át.  

2.3.2. Az árut kísérő okmányok helytelen, hiányos, hibás, vagy valótlan adataiból származó 
minden kár a Tároltatót terheli. 

2.3.3. A Tároltató az ÁTI DEPO Zrt. kérésére köteles - a vám- és más hatósági eljáráshoz 
szükséges - az áruval összefüggő okmányokat is átadni. 
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2.3.4. Az ÁTI DEPO Zrt. az árut kísérő okmányokon szereplő aláírások, az árut illető közlé-

sek, utasítások, engedélyek és egyéb okmányok valódiságát nem vizsgálja, kivéve, ha a 
valótlanság nyilvánvalóan felismerhető. Az ÁTI DEPO Zrt. ugyancsak nem vizsgálja az 
okmányok aláírójának, vagy az okmányok bemutatójának jogosultságát, kivéve, ha a jo-
gosultság hiánya nyilvánvalóan felismerhető.  

2.3.5. A szerződés teljesítése körében a raktározásra átvett áru tekintetében az ÁTI DEPO 
Zrt telephelyén, az ÁTI DEPO Zrt. mérőeszközeivel mért mennyiségi és minőségi adatok 
a relevánsak. Ha az ÁTI DEPO Zrt. az árut kísérő okmányba, illetve az árut kísérő fuvar-
okmányba bejegyzett adatokkal szemben eltérést állapít meg - különösen, ha a kísérő 
okmányokon szereplő és az ÁTI DEPO Zrt. telepén mért súly eltér egymástól -, ezt hala-
déktalanul, írásban, vagy telefonon közli a Tároltatóval, ha az, az áru átadásánál nincs 
jelen. Ha a Tároltató az ÁTI DEPO Zrt. eltérést megállapító közlését kifogásolja, a felek 
harmadik ellenőrző mérést végeznek, melynek költsége azt a felet terheli, aki téves 
mennyiségi, vagy minőségi adatot szolgáltatott.  
 

2.4. Mennyiség meghatározása 
 

2.4.1. Az áru mennyiségének megállapítását és a mintavételezést a Tároltató és az ÁTI 
DEPO Zrt. képviselői közösen végzik. Amennyiben a Tároltató másként nem képviselteti 
magát, az általa megbízott fuvarozó minősül a képviselőjének. A mennyiség az adott rak-
tártelepen kerül meghatározásra, ami akkor is végleges, ha a Tároltató a mérlegelés so-
rán nem jelenik meg, ill. nem képviselteti magát.  

2.4.2. Betárolt áru mennyiségének a felek a tárolásra átvett, tisztított, szárított áru mennyi-
ségét tekintik. 

2.4.3. A raktártelepeken lévő mérlegek maximális kapacitása 60 tonna. Ennél nagyobb gép-
járművek fogadását az ÁTI DEPO Zrt. nem vállalja. 
 

2.5. Minőség meghatározása 
 

2.5.1. Az ÁTI DEPO Zrt. minden telepen átvételre kerülő gabona árut megmintáz az MSZ 
6367/1-83-as mintavételi szabvány, illetve az adott árura vonatkozó minősítés, szabvány, 
szokvány előírásai alapján. Az ÁTI DEPO Zrt. által szolgáltatott minőségi adatok tájékoz-
tató jellegűek, azokért felelősséget nem vállal. A mintavétel során generált beszállítói, ki-
szállítói és reprezentatív mintákat, -amennyiben azok állaga megengedi- az ÁTI DEPO 
Zrt. az adott tétel kiszállítását követő harminc naptári napig megőrzi. Állaghibás, rovarfer-
tőzött, magas nedvességtartalmú, vagy egyéb tárolhatóságot ellehetetlenítő minőségi hi-
ányosságokkal terhelt szállítmányok mintáit az ÁTI DEPO Zrt. 48 óra időtartamig őriz 
meg. 

2.5.2. Raktározásra és tárolásra alkalmatlan áru (pl.: túl magas nedvességtartalom, idegen 
szag, rovarfertőzöttség stb.) betárolását az ÁTI DEPO Zrt. megtagadhatja. 

2.5.3. A betárolással egyidejűleg szállítóeszközönként tájékoztató jellegű, ideiglenes minőség 
megállapítás történik. A beszállítások befejezését követően, elkülönített tárolás esetén a 
betárolt áru minőségének végleges megállapítására az ÁTI DEPO Zrt. és a Tároltató kö-
zösen zárt mintát készítenek, amelynek egy példánya az ÁTI DEPO Zrt.-t illeti. Kevert tá-
rolás esetén, az ÁTI DEPO Zrt. a tárolótér megtelte után a tárolótérben tárolt tételekből a 
mintavételi szabványokban leírtaknak megfelelő mintát készít, amely egy példánya a Tá-
roltatót illeti. Ha a Tároltató igényli, a közösen zárt mintát a Tároltató költségén a Tárolta-
tó által megnevezett minősítő szervezetnek az ÁTI DEPO Zrt. eljuttatja. A Tároltató köte-
les az átadott minta vizsgálati eredményeiről az ÁTI DEPO Zrt.-t tájékoztatni. 

2.5.4. Az áru elkülönített tárolása azt jelenti, hogy a Tároltató által betárolt áru, a többi Tároltató 
által betárolt árutól elkülönítve kerül tárolásra, ha ezt a Tároltató által lekötött raktárkapa-
citás lehetővé teszi. 

2.5.5. Az áru kevert tárolása azt jelenti, hogy a Tároltató által betárolt áru, a többi Tároltató által 
betárolt azonos árunembe és minőségi csoportba tartozó árujával keverten kerül tárolás-
ra. Amennyiben keverten tárolt az áru, akkor az áru minőségének végleges megállapítá-
sa az adott tárolótérbe betárolt valamennyi áru betárolásának befejezését követően tör-
ténik. 

2.5.6. A mintavétel a tárolást végző telephelyen történik. A mintavétel akkor is végleges, ha az 
árutulajdonos a betárolás során nem jelenik meg, nem képviselteti magát. 

2.5.7. Ha a minőségi vizsgálatok alapján az áru minősége a Tároltató által közölt adatoktól je-
lentősen eltér, vagy ha megállapítható, hogy az áru minősége a tervezett tárolási időszak 
alatt nem őrizhető meg (pl. az áru szavatossági ideje miatt), az ÁTI DEPO Zrt. a raktáro-
zási szerződést felmondhatja. A tárolás megtagadásából keletkező mindennemű költség 
a Megbízót terheli. 
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2.5.8. A Megbízó felel azért, hogy az ÁTI DEPO Zrt. raktáraiba beszállított áru - a tárolhatósá-
got befolyásoló tulajdonságok tekintetében (pl.: nedvességtartalom, tisztaság stb.) - 
megfelel az adott árura vonatkozó termékszabványnak; a nem szabványos termék pedig 
a szerződésben megjelölt minőségtanúsító által tanúsított minőségnek. 

2.5.9. A Tároltató kijelenti, hogy az ÁTI DEPO Zrt. raktártereibe betárolni kívánt áruja, a 1998. 
évi XXVII. törvény értelmében nem minősül génmodifikált árunak, és ezért teljes körű 
anyagi és erkölcsi felelősséget vállal. 

 
2.6. Áru tárolása 
 
2.6.1. Kapacitás lekötési díjat az ÁTI DEPO Zrt. nem szolgáltat vissza. 
2.6.2. Amennyiben a raktározási jogviszony kezdőnapjától számított 30 nap elmúltával, a szer-

ződésben lekötött raktárkapacitás nincs teljes mértékben kihasználva, a lekötött raktár-
kapacitás a tárolótérben ténylegesen tárolt áru mennyiségével azonos mértékűre válto-
zik, kivéve, ha a tároltató ettől az időponttól kezdve a teljes lekötött kapacitás után vállal-
ja a kapacitás lekötési díj megfizetését. 

2.6.3. Az ÁTI DEPO Zrt. az árut a “jó gazda” gondosságával, valamint a Tároltató speciális uta-
sításai szerint őrzi, tárolja és kezeli. 

2.6.4. A mennyiség és a minőség megőrzése érdekében szükséges árukezeléseket az ÁTI 
DEPO Zrt a Tároltató költségére elvégzi, azokról a Tároltatót előzetesen írásban értesíti. 

2.6.5. Az ÁTI DEPO Zrt az áru tárolása, kezelése és őrzése során jogosult más személy köz-
reműködését igénybe venni. Az ÁTI DEPO Zrt. az igénybe vett személyért (teljesítési se-
gédért) úgy felel, mintha az áru tárolását, kezelését és őrzését maga látta volna el. 

2.6.6.  Az ÁTI DEPO Zrt.a raktározásra elhelyezett áru tekintetében, mint letéteményes a Ptk. 
6:360-6:366. § rendelkezései szerint felel. 

2.6.7. Az ÁTI DEPO Zrt hozzájárul, hogy a Tároltató a jelen szerződés alapján tárolt áru fertőt-
lenítését, az ÁTI DEPO Zrt.tól független, erre szakosodott szakszolgálattal végeztesse el 
saját költségére, felelősségére.  

2.6.8. Az ÁTI DEPO Zrt. a tárolótereiben bértárolt áruról illetve a Tároltatóval fennálló jogvi-
szony érdemi részleteiről harmadik félnek csak a Tároltató írásos engedélyével ad ki in-
formációt.  

2.6.9. A tárolt áru tulajdonviszonyainak változásáról, a Tároltató köteles haladéktalanul tájékoz-
tatni az ÁTI DEPO Zrt.-t. Az áru tulajdonviszonyainak változását az ÁTI DEPO Zrt. csak 
írásos dokumentum alapján veszi tudomásul. A tulajdonviszonyok változása esetén min-
daddig a Tároltató köteles az aktuális díjakat megfizetni, amíg az új árutulajdonossal új 
szerződést nem köt az ÁTI DEPO Zrt. Késedelmes, vagy hiányos bejelentés esetén a 
szabályosan kitöltött és cégszerűen aláírt okirat beérkezéséig az ÁTI DEPO Zrt. a tárolt 
árut az eredeti tulajdonos árujaként tartja nyilván és az eredeti tulajdonos felé számlázza 
annak tárolási és kezelési költségeit. 

2.6.10. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Tároltató az ÁTI DEPO Zrt. raktártelepein – ha 
erre igény merül fel - az ÁTI DEPO Zrt közraktári szolgáltatásait veszi igénybe 

2.6.11. A Tároltató köteles a raktározásra kerülő árura és annak tárolására vonatkozó minden 
lényeges körülményről tájékoztatni az ÁTI DEPO Zrt.-t. Ezek elmaradásából eredő kárért 
az ÁTI DEPO Zrt. nem vállal felelősséget. 

2.6.12. A Tároltató köteles betartatni a képviselőivel és beszállítóival a raktártelepi munkaren-
det, a munkavédelmi, a tűzvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat, a be nem tarta-
tásból eredő károkért az ÁTI DEPO Zrt.nem vállal felelősséget. A Tároltatót kártérítési 
kötelezettség terheli amennyiben képviselői vagy szállítói a raktártelep épületeiben, esz-
közeiben, járműveiben esetleg az ott dolgozók egészségében kárt okoztak. 

2.6.13. Szárítási szolgáltatás esetén a felek a szárítási súlyelszámolást a következőkben sze-
replő táblázat szerint végzik. 
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Mért nedvesség-
tartalom (%) 

Az 100 kg áru 
elszámoló súlya 
adott nedves-
ségtartalom 

mellett 

Mért nedvesség-
tartalom (%) 

Az 100 kg áru 
elszámoló súlya 
adott nedves-
ségtartalom 

mellett 

Mért nedvesség-
tartalom (%) 

Az 100 kg áru 
elszámoló súlya 
adott nedves-
ségtartalom 

mellett 

13,00 100,0 22,50 89,1 32,50 77,6 

13,50 99,4 23,00 88,5 33,00 77,0 

14,00 98,9 23,50 87,9 33,50 76,4 

14,50 98,3 24,00 87,4 34,00 75,9 

15,00 97,7 24,50 86,8 34,50 75,3 

15,50 97,1 25,00 86,2 35,00 74,7 

16,00 96,6 25,50 85,6 32,00 78,2 

16,50 96,0 26,00 85,1 - - 

17,00 95,4 26,50 84,5 - - 

17,50 94,8 27,00 83,9 - - 

18,00 94,3 27,50 83,3 - - 

18,50 93,7 28,00 82,6 - - 

19,00 93,1 28,50 82,2 - - 

19,50 92,5 29,00 81,6 - - 

20,00 92,0 29,50 81,0 - - 

20,50 91,4 30,00 80,6 - - 

21,00 90,8 30,50 79,9 - - 

21,50 90,2 31,00 79,3 - - 

22,00 89,7 31,50 78,7 - - 

 
2.7. Áru kitárolása 

 
2.7.1. A kitárolás megkezdésének és a szerződésben vállalt mozgatási kapacitás rendelkezés-

re bocsátásának feltétele, hogy legalább egy héttel korábban jelezzék a kitárolási szán-
dékot. Ennek elmulasztása esetén, az illetékes raktártelep nem köteles teljesíteni az 
esetlegesen felvállalt árukiadási kapacitást. Az egyeztetés elmaradásából eredő esetle-
ges további károkért az ÁTI DEPO Zrt. nem vállal felelősséget. Az ÁTI DEPO Zrt-nek a 
ügylettel kapcsolatos valamennyi követelése – ideértve a kitárolási díjat is – a kitárolás 
napján lejárttá és esedékessé válik.. Az ÁTI DEPO Zrt.-t díjkövetelése és költségei bizto-
sítására a betárolt árun zálogjog illeti meg, amely szerint az ÁTI DEPO Zrt. megtagadhat-
ja az áru kitárolását, illetve a díjkövetelés arányában az árut visszatartja.  

2.7.2. Kitárolásra a kálóval csökkentett betárolt mennyiség kerülhet. A tisztítás és az árukeze-
lések során keletkezett mérhető technológiai veszteség (pl.: rostaalj, szélalj, törtszem, 
ocsú, por stb.) nem része a kálónak, ennek elszállításáról és elhelyezéséről a Tároltató 
saját költségén köteles gondoskodni, ennek elmulasztása esetén az ÁTI DEPO Zrt. a Tá-
roltató költségére jogosult e feladatokat elvégezni. 

2.7.3. A káló mennyisége után az ÁTI DEPO Zrt. kitárolási díjat nem számít fel.  
2.7.4. A kitárolásra kerülő áru mennyiségének megállapítását és az abból történő mintavételt a 

Tároltató és az ÁTI DEPO Zrt. képviselői közösen végzik. A mintavételezést a vonatkozó 
Magyar Szabvány szerint, szemes termények esetében az MSZ 6367/1-83-as mintavételi 
szabvány előírásai alapján végzik.  

2.7.5. Az ÁTI DEPO Zrt. vállalja, hogy a kiadott áru a kiszállított mennyiség átlagában elkülöní-
tett tárolás esetén megfelel a betároláskor készített átlagminta minőségnek (kivéve ned-
vességtartalom és a 4.1.3 pontban rögzített felelősségi kivételek), míg kevert tárolás 
esetén a tárolótérre jellemző minőségi csoport előírásainak. Ettől eltérve a Tároltató tu-
domásul veszi, hogy kukorica tárolás esetén az áru teljes mennyiségére vonatkoztatott 
törtszem tartalom növekedése, illetve az ezzel szorosan kapcsolatban lévő egyéb para-
méterek (pl.: apró törmelék) növekedése a beszállításkor mért értékhez képest, silóban 
történő tárolás esetén maximum 5%, tárolóban történő tárolás esetén maximum 3% lehet 
áru mozgatásonként. Ezen szempontból a betárolás és a kitárolás is árumozgatásnak 
minősül. 

2.7.6. A raktártelepre betárolt árukészlet teljes mennyiségének kitárolását követően „kiadási bi-
zonylat” kerül kiállításra, melyet az ÁTI DEPO Zrt. a Tároltató részére átad. A tárolási ki-
adási bizonylatokhoz tartozó mérlegjegyek aláírásával a Tároltató, illetve képviselője a 
kitárolt mennyiséget elismeri. 
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2.7.7. Vasúton történő kitárolás esetén a kitárolás akkor minősül befejezettnek, amikor a vasúti 
szerelvény utolsó kocsija is elhagyja az ÁTI DEPO Zrt. által üzemeltetett iparvágányt. 
Eddig az időpontig az áru az ÁTI DEPO Zrt. felelősségében van, a Tároltató pedig köte-
les tárolási díjat fizetni. 

2.7.8. Amennyiben a megrakodott vasúti kocsik az ÁTI DEPO Zrt. által üzemeltetett iparvágá-
nyon vesztegelnek, és e miatt az ÁTI DEPO Zrt. más vagonrakodási feladatokat nem tud 
felvállalni vagy végrehajtani, úgy a Tároltató felelősséggel tartozik az ÁTI DEPO Zrt. –nél 
ennek következtében felmerülő károkért. A Tároltató tudomásul veszi, hogy kitároláskor 
a mennyiség megállapítása a tárolást végző raktártelepen történik, ez akkor is végleges, 
ha a Tároltató a kitárolás során nem jelenik meg, illetve nem képviselteti magát. 

2.7.9. Amennyiben az elszállító járművet nem a vonatkozó jogszabályok szerint, (azt túlterhel-
ve, vagy a közúti forgalomra, illetve az ÁTI DEPO Zrt. alkalmazottaira, eszközeire, veszé-
lyesen) kívánja a fuvarozó megrakatni, a jármű rakodását az ÁTI DEPO Zrt. megtagad-
hatja. 

 
3. A fizetés módja  
 

3.1. A Tároltató a szerződés aláírását követően köteles a hetenkénti nyitókészlet mennyisége alapján, ill. 
kapacitás lekötés esetén a lekötött mennyiségnek megfelelő összegű Tárolási díjat fizetni.  

 
Tárolási díj számítási módja 

{Számlázási időszak heti nyitókészleteinek összege (áru mennyiség tonna mértékegységben  kifejezve) x tárolási 
díj egységára (Ft/tonna/hét)} {ME.: Ft} 

 
3.2.  Az ÁTI DEPO Zrt. által nyújtott egyéb szolgáltatásért, így különösen, de nem kizárólagosan a tisztítá-

sért, a forgatásért, a rovar-és kártevő mentesítésért, a vasúti kiszolgálásért a Tároltató köteles az elő-
zetesen kikötött díjtételt fizetni, illetve ha a szolgáltatást harmadik személy végzi el (pl. kártevő mente-
sítés, vasúti kocsik mozgatása stb.) a harmadik személy által teljesített szolgáltatások áthárított költsé-
geit megfizetni. 

Egyéb szolgáltatások díjainak számítási módja 

{Szolgáltatási teljesítmény (áru mennyiség tonna mértékegységben kifejezve) x szolgáltatási díjtétel (Ft/tonna)} 
{ME.:Ft} 

 
3.3. Az ÁTI DEPO Zrt. által nyújtott szárítási szolgáltatásért a Tároltató köteles az előzetesen kikötött díjté-

telt fizetni. 

Szárítási szolgáltatás díjának számítási módja 

{Szolgáltatási teljesítmény (áru mennyiség tonna mértékegységben kifejezve) x( a tétel ÁTI DEPO Zrt. által mért 
nedvességtartalma – szárítási célnedvesség tartalom) (%) x  szolgáltatási díjtétel (Ft/elvont víz%/tonna)} {ME.:Ft} 
 

3.4. Az igénybevett ugyanakkor jelen szerződésben nem rögzített egyéb szolgáltatások díjtételeiben az ÁTI 
DEPO Zrt.mindenkori díjszabályzata az iránymutató.  

3.5. A 3.1 3.2 és 3.3 pontok alapján kiszámított díjakról a felek megállapodása alapján az ÁTI DEPO Zrt. 
havonta számlát állít ki legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A számla teljesítésének idő-
pontja megegyezik a fizetés esedékességének időpontjával. A havonta kiállított számlát Tároltató kö-
teles a számla kiállítását követő 15 naptári napon belül az ÁTI DEPO Zrt.-nek kiegyenlíteni (megfizet-
ni). A felek rögzítik, hogy ha a fenti határidőre a Tároltató a tárolási díjat nem fizeti meg és fizetési kö-
telezettségének az ÁTI DEPO Zrt. írásbeli felszólításában közölt póthatáridőre sem tesz eleget, az ÁTI 
DEPO Zrt. jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  

3.6. Az ÁTI DEPO Zrt.eljárása során felmerült és igazolt költségeit (vámeljárás, hatósági eljárások, egyéb 
közvetített szolgáltatások stb. költségei) a Tároltató számla ellenében köteles megtéríteni, a számla 
kiállítását követő 15 naptári napon belül.  

3.7. A tárolási díj fizetése szempontjából minden megkezdett hét egy egész hétnek számít. 
3.8. Az ÁTI DEPO Zrt.a számla késedelmes megfizetésekor, a késedelem első napjától a Ptk. 6:155.§ sze-

rinti  késedelmi kamatot számítja fel. 
 
4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

4.1. Az ÁTI DEPO Zrt. felel őssége 
 

4.1.1. Az ÁTI DEPO Zrt. felelőssége a tevékenységével összefüggő szerződések létrejöttével, 
a szerződések teljesítése körében áll be. A szerződés csak abban az esetben tekinthető 
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érvényesnek, ha azt az ÁTI DEPO Zrt. részéről két fő cégjegyzésre jogosult személy írta 
alá. 

4.1.2. Az ÁTI DEPO Zrt. a szerződések teljesítése során minden intézkedést megtesz annak 
érdekében, hogy a szerződések pontos teljesítése során tevékenységét úgy fejtse ki, 
ahogy az a gondos raktározó társaságtól az adott helyzetben általában elvárható.  

4.1.3. Az ÁTI DEPO Zrt. szerződések teljesítésével kapcsolatban felel azért a kárért, amely a 
nála elhelyezett áruban az átvételtől a kiszolgáltatásig különösen a teljes vagy részleges 
elveszésből, megsemmisülésből, megromlásból vagy megsérülésből szándékos, vagy 
súlyosan gondatlan magatartása miatt keletkezik, kivéve, ha a kár 

• az ÁTI DEPO Zrt. tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (vismaior); 
• az áru belső tulajdonsága (természetes minősége); 
• a csomagolás rejtett hiányossága; 
• a megbízó, illetve a képviseletében eljáró személy felróható magatartása miatt kö-

vetkezett be. 
Nem felel az ÁTI DEPO Zrt abban az esetben, ha bizonyítja, hogy a kár - a szakszerű 
tárolási körülmények ellenére is - az áru belső tulajdonsága (természete) miatti minősé-
gi (pl.: csírázott szem tartalom növekedés, csírázóképesség csökkenés, esésszám vál-
tozás, toxintartalom növekedés stb.) és/vagy a technológia okozta (anyagmozgatás, 
árukezelés stb.) mennyiségi csökkenés következtében állt elő. 

4.1.4. Az ÁTI DEPO Zrt.-t terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül 
eső elháríthatatlan ok okozta. A Tároltatót terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem az 
áru belső tulajdonságaira vezethető vissza. A Tároltató köteles bizonyítani továbbá azt 
is, hogy maga vagy képviselői úgy jártak el, ahogy az általában elvárható. 

4.1.5. Az ÁTI DEPO Zrt. nem felel az olyan kárért, amely belföldi vagy külföldi hatósági rendel-
kezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán 
következett be. 

4.1.6. Az ÁTI DEPO Zrt. felelőssége korlátozott a tárolt áruban tényleges bekövetkezett kárra. 
 

4.2. Az ÁTI DEPO Zrt. raktáraiban tárolható és nem tá rolható áruk 
 

4.2.1. Az ÁTI DEPO Zrt. raktáraiba azok az áruk tárolhatók be, amelyek tárolására az ÁTI 
DEPO Zrt. szerződést köt.  

4.2.2. Az ÁTI DEPO Zrt. nem köt szerződést a következő áruk tárolására:  
• amelynek tárolását törvény, egyéb jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja; 
• amelynek súlya, terjedelme, vagy egyéb tulajdonsága miatt személyekre, az ÁTI 

DEPO Zrt. berendezéseire vagy az ott tárolt árukra veszélyes 
• amely áru tárolására az ÁTI DEPO Zrt. megállapítása alapján a raktára nem alkal-

mas; 
• a robbanásveszélyes áru, az öngyulladó anyag, az undort keltő, könnyen romló 

vagy fertőzés előidézésére alkalmas áru; 
• radioaktív anyag; 
• élő állat. 

4.2.3. Az ÁTI DEPO Zrt. a tárolásból kizárt áruk tárolásra történő átvételét megtagadja. Az ilyen 
áruk továbbításából fakadó mindennemű költség az áru tulajdonosát terheli.  
 

 

5. EKÁER ügyintézés, tájékoztatási kötelezettség :  
 
A 2003. évi XCII. tv. (Art) 22/E. §-ának és a Nemzetgazdasági Minisztérium rendeletének (1) bekezdése értel-
mében útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó 
 

a) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb cé-
lú behozatalt, 

b)   belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, 
c)   belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles  
     termékértékesítést (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) 
 

kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat, amennyiben nem áll fenn valamely EKÁER 
bejelentés alóli mentességi feltétel az adott személlyel, vagy az adott fuvarozási tevékenységgel kapcsolatban. 
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A fenti rendelkezések alapján   

1) minden olyan esetben, amikor a jogszabályi rendelkezések értelmében a Feladó, vagy a Címzett köte-
lezettsége a bejelentés és az EKÁER szám megkérése, a bejelentés megtételéért és az EKÁER szám 
meglétéért kizárólag a Feladó vagy Címzett tartozik felelősséggel. Ezekben az esetekben az ÁTI DEPO 
Zrt  nem vállalja azokat a következményeket, melyek az bejelentés elmaradása miatt állnak elő. Ameny-
nyiben a hatóságok a bejelentés és az EKÁER szám hiánya miatt az ÁTI DEPO Zrt-vel  szemben alkal-
mazna szankciókat, az ÁTI DEPO Zrt. ezt haladéktalanul továbbhárítja a bejelentést elmulasztó Feladó, 
vagy Címzett felé. A be-és kitárolás során a Feladó ill. a Címzett már az előzetes diszpozícióban köte-
les az EKÁER számot megadni, vagy nyilatkozni a mentességről.  

2) minden olyan esetben, amikor az ÁTI DEPO Zrt  kötelezettsége a bejelentés és az EKÁER szám meg-
kérése, az ÁTI DEPO Zrt.  mindaddig megtagadja a fuvareszköz le,- és felrakását, amíg az EKÁER 
szám kérelmezéséhez a jogszabályban előírt adatok, vagy az EKÁER mentessége alóli nyilatkozat át-
adásra, közlésre nem kerül az ÁTI DEPO Zrt-vel. Az ÁTI DEPO Zrt.  a bejelentett adatokat nem ellenőr-
zi, azok valóságtartalmáért az adatközlő tartozik felelősséggel. 

 

6. Vegyes rendelkezések: 
 
 

6.1.Az ÁTI DEPO Zrt. és ügyfele kötelesek egymást késedelem nélkül értesíteni a szerződés teljesí-
tése szempontjából jelentős tényekről, kötelesek a szerződéssel összefüggő kérdésekre indo-
kolatlan késedelem nélkül válaszolni és egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, vagy mu-
lasztásokra haladéktalanul felhívni. 

 
6.2. A szerződő felek a telefaxon, e-mailon történő levelezést is elfogadják. 

 
  6.3. Az ÁTI DEPO Zrt. - kapacitás hiányában vagy bármely egyéb okból kifolyólag - korlátozhatja a tá-

rolandó áruk mennyiségét és fajtáit.  
A meg nem fizetett szolgáltatási díjak, valamint a szerződésben kikötött egyéb szolgáltatások dí-
jai biztosítékául az ÁTI DEPO Zrt.-t az árura zálogjog illeti meg. 

 
6.4. Az ÁTI DEPO Zrt. a bértárolt árut elemi kár és betöréses lopás elleni biztosításáról gondoskodik. 

Az áru tulajdonosát valamint az ÁTI DEPO Zrt.-t az áru megsemmisülése, vagy károsodása ese-
tén a biztosítási összegre vonatkozóan ugyanolyan jogok illetik meg, mint amilyenek az áru tekin-
tetében. 
 

6.5. Szerződő felek vitás ügyeiket elsősorban békés úton rendezik, de amennyiben ez nem lehetsé-
ges jelen szerződéssel kapcsolatos vitájuk eldöntésére – amennyiben a perérték az 1.000.000.-
Ft összeget meghaladná - kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Vá-
lasztott Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét egyesbírói eljárással. Az eljárás során a 
gyorsított eljárásról szóló alszabályzat (az Eljárási Szabályzat 45. § -a) szabályait kell alkalmazni. 

 
 
 
Hatályos 2015. augusztus  1. napjától.  

 


