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Az ÁTI DEPO ZRT.  az uniós vámjog végrehajtásáról 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) hatálya 
alá tartozó vámügynöki szolgáltatás nyújtására létesített megbízás/meghatalmazás teljesítése során a MEGBÍZÓ 
jogainak és kötelezettségeinek maradéktalan érvényesítése érdekében „Általános Szerződési Feltételek”- ben (a 
továbbiakban: ÁSZF) rögzíti azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyek a létrejövő megbízási jogviszonyban a 
szerződő felekre kötelező érvényűek.  

A MEGBÍZOTT a megbízás teljesítése során, Magyarország területén az UVK 18. cikk (1) bekezdés szerint értel-
mezett vámjogi képviselőként jár el. A képviselet formája közvetlen, amely esetben a MEGBÍZOTT a MEGBÍZÓ 
nevében és érdekében jár el.  

A képviselet ellátása lehet eseti vagy állandó (folyamatos). A MEGBÍZÓ köteles átadni a MEGBÍZOTT részére a 
képviselet ellátásához szükséges mennyiségű, tartalmú és formátumú meghatalmazást. A vámjogi képviselet ellá-
tása során a Vámtörvény 34-37. §-aiban foglaltak az irányadóak. 

I. ÁSZF CÉLJA, HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA 

Az ÁSZF hatálya kiterjed a MEGBÍZOTT által vámügynöki szolgáltatás nyújtására létesített valamennyi megbízási 
jogviszonyra, illetve elnevezésétől függetlenül valamennyi olyan jogviszonyra, amelyben MEGBÍZOTT vámügynöki 
szolgáltatást nyújt.  

A MEGBÍZOTT és a MEGBÍZÓ (együttesen: FELEK) egyedi megbízásban az ÁSZF- től közös megegyezéssel 
eltérhetnek, mely tényre a megbízásban kifejezetten ki kell térni. 

Az ÁSZF és annak melléklete a MEGBÍZOTT internetes honlapján (www.atidepo.hu) megtekinthető. A MEGBÍZÓ 
a megbízás aláírásával elfogadja az ÁSZF előírásait, tudomásul veszi, hogy az ÁSZF a megbízás elválaszthatatlan 
mellékletét képezi. 

Az ÁSZF részletesen szabályozza az ÁTI DEPO Zrt. mint Megbízott és a Megbízó között létrejövő jogviszonyt, és 
rendelkezései részévé válnak valamennyi, az ÁTI DEPO Zrt. és a Megbízók között létrejövő egyedi, konkrét ügy-
letnek. Az Általános Szerződési Feltételek az ÁTI DEPO Zrt. által bármikor módosíthatók azzal a feltétellel, hogy a 
módosítást az ÁTI DEPO Zrt. web lapján www.atidepo.hu közzé kell tenni, a módosításra a Megbízók figyelmét fel 
kell hívni és valamennyi vámügyintézéssel foglalkozó telephelyén ki kell függeszteni.  Az ÁTI DEPO Zrt fenntartja 
magának a jogot, hogy Általános szerződéses feltételeit egyoldalúan megváltoztassa, illetve módosítsa az Általá-
nos Szerződéses Feltételeiben szabályozott tájékoztatási kötelezettsége teljesítése mellett.  

Az ÁSZF módosításai azok közzétételével lépnek hatályba.  

Amennyiben a Megbízó a közzétételtől számított 15 napon belül nem tesz kifogást, az ÁSZF módosított rendelke-
zései a szerződő felek között már hatályba lépett megbízás részévé válnak. Amennyiben a Megbízó a  módosítást 
nem fogadja el és ezt írásban bejelenti az ÁTI DEPO Zrt. felé, a felek között már hatályba lépett megbízásra az  
Általános Szerződéses Feltételek módosításai nem hatnak ki.  

A MEGBÍZÓ a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles ellenőrizni, hogy történt-e módosítás az ÁSZF- ben. Az adott 
szolgáltatásra vagy a FELEK közötti jogviszony keretében végzett bármely tevékenységre, nyilatkozatra az adott 
szolgáltatás igénybevétele, tevékenység végzése vagy nyilatkozat megtétele idején hatályos ÁSZF- et kell irány-
adónak tekinteni. 
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A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy 

a) az állandó megbízást/meghatalmazást a MEGBÍZOTT köteles Egységes Képviseleti Adatlap (továbbiak-
ban: EGYKE) alkalmazásával bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, 

b) a MEGBÍZOTT az EGYKE bejelentést akkor tudja elvégezni, ha a képviseleti eljárásra vonatkozó megha-
talmazást a MEGBÍZÓ- tól eredetiben, cégszerű aláírással ellátva megkapta, 

c)  az állandó megbízás attól az időponttól lesz hatályos, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elvégezte az 
EGYKE regisztrációt, 

d) az EGYKE regisztráció elvégzéséig a MEGBÍZÓ- nak minden egyes vámeljáráshoz eseti megbízást kell 
adnia a MEGBÍZOTT felé. 

A képviselet ellátása során a Polgári Törvénykönyv képviseletre és megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezé-
sei az irányadóak azzal, hogy azt minden esetben a vámjogszabályokkal összhangban kell értelmezni. 

 

II. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.A szolgáltatások 

A MEGBÍZOTT a MEGBÍZÓ megbízása és meghatalmazása, valamint a MEGBÍZÓ által az adott eljáráshoz szük-
séges átadott okmányok, igazolások, bizonylatok, adatok alapján a következő szolgáltatásokat nyújthatja: 

o vámkezelésnél történő közreműködés 
o vám elé állítás normál eljárásban vagy engedélyezett címzettként 
o vámkalkuláció készítés 
o uniós származást, státuszt igazoló okmány kitöltés 
o vámárunyilatkozat kitöltés, Vámhatósághoz benyújtás 
o áruvizsgálatnál történő közreműködés 
o mintavételnél történő közreműködés 
o utólagos eljárás, módosítás, korrekció kérése 
o Vámhatóság által kiadott határozat átvétele, MEGBÍZÓ részére történő továbbítása 
o nem uniós áru átmeneti megőrzési raktározása 
o nem uniós áru vámraktározása  
o TC31 vámgarancia vállalás egyedi megbízás alapján 

2. Okmányok 

A MEGBÍZÓ által igényelt, közvetlen vámjogi képviseletre vonatkozó konkrét szolgáltatás meghatározására a kö-
vetkező okmányok szolgálnak: 

o „ESETI MEGHATALMAZÁS, mely tartalmazza a vámkezelés elvégzésére vonatkozó valamennyi 
adatot, információt 
o „ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁS, mely nem tartalmaz a vámkezelés elvégzésére vonatkozó ada-
tot, információt, ezért ennek alkalmazása során MEGBÍZÓ köteles esetenként az adott feladattal kapcso-
latos, a vámkezelés elvégzésére vonatkozó valamennyi adatot, információt írásban (e-mail) közölni a 
MEGBÍZOTTAL  

 3. Számlázás 

A MEGBÍZOTT által végzett szolgáltatások igénybevételéért a MEGBÍZÓ szolgáltatási díj fizetésére kötelezett.  

A szolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás igénybevétele során számla ellenében azonnal, készpénzben vagy átuta-
lással 8 (nyolc) napos fizetési határidővel történik. 

Átutalás esetén a FELEK az igénybevett szolgáltatásokról havonta számolnak el, melyről a MEGBÍZOTT havonta 
számlát készít.  A MEGBÍZÓ vállalja, hogy a megkapott számlán szereplő összeget a számla kiállításától számított 
8 napon belül a MEGBÍZOTT számláján megjelölt számú bankszámlájára átutalja.  

A vámkezeléssel, vámügyintézéssel kapcsolatban felmerülő díjak, így különösen uniós vámok, szemledíj, egyéb 
hatósági díjak (pl. növény-/ állategészségügyi vizsgálat, NAV Szakértői Intézeti vizsgálat) áruvizsgálattal kapcsola-
tos díjak (pl. anyagmozgatás, mintavétel), a MEGBÍZÓ- t terhelik.  
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A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj késedelmes teljesítése esetén MEGBÍZOTT- at a Ptk szerinti 
késedelmi kamat illeti meg, valamint tudomásul veszi azt is, hogy a szolgáltatási díj késedelmes teljesítése esetén 
annak megfizetéséig MEGBÍZOTT újabb szolgáltatás nyújtását megtagadhatja. Ilyen esetben a megbízás teljesí-
tésének elmaradását a felek nem tekintik szerződésszegésnek  

A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy MEGBÍZOTT az import vámkezelés során szolgáltatási díjának nettó értékét a 
termékimportot terhelő ÁFA alapjába beépíti, ezért MEGBÍZOTT az import vámkezelést adómentes vámügynöki 
szolgáltatásként nyújtja.  

 

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1.A MEGBÍZÓ köteles megadni a MEGBÍZOTT- nak a feladat elvégzéséhez szükséges mindazon adatokat, infor-
mációkat, okmányokat, igazolásokat, amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek. MEGBÍZÓ felelős az át-
adott okmányok valódiságáért és helyes adattartalmáért. A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy a MEGBÍZOTT akkor 
tudja megkezdeni a feladat végrehajtását, amennyiben a MEGBÍZÓ valamennyi jogszabály által megkövetelt felté-
telt teljesít, okmányt, igazolást, adat-meghatározáshoz szükséges információt biztosít. 

2.A MEGBÍZÓ kijelenti, hogy MEGBÍZOTT- nak minden szállítmányra vonatkozóan, a vámkezeléshez szükséges 
minden lényeges információt átad, és egyben szavatolja, hogy az átadott információk a valóságnak megfelelnek. A 
helytelen információk átadásából eredő jogkövetkezmények és károk MEGBÍZÓ- t terhelik. 

3.A MEGBÍZÓ köteles a vámkezeléseket érintő alábbi lényeges kérdésekről a szükséges információkat a MEGBÍ-
ZOTT részére átadni: 

o vámérték és import ÁFA- alapjának megállapítása 
o tarifális besorolás 
o származási kérdések 
o vámuniós és/vagy közösségi státusszal kapcsolatos kérdések 
o utólagos módosításokkal kapcsolatos kérdések 

3.1  Vámérték és import ÁFA alapjának meghatározása 

3.1 A MEGBÍZÓ- nak az általa importált nem közösségi áruk vonatkozásában a vámérték és az ÁFA- alapjá-
nak meghatározásához írásban a következő adatokat kell megadnia: 

o kereskedelmi számla darab- és sorszáma 
o vételár 
o fuvarparitás (INCOTERMS klauzula) 
o fuvarköltség (a fuvarköltség tartalmazza az áru szállításával, rakodásával kapcsolatban felmerülő 
valamennyi költséget) megbontva 
o vámérték növelő tényező, azaz külföldi és 
o közösségi fuvarköltség, azaz belföldi fuvarköltségre 
o fuvarköltséget tartalmazó számla darab- és sorszáma 
o biztosítási díj, a biztosítási díjat tartalmazó számla darab- és sorszáma 
o ügynöki és/vagy vételi jutalék 
o ügynöki és/vagy vételi jutalékot tartalmazó számla darab- és sorszáma 
o egyéb, az áru vételárában nem szereplő díj 
o egyéb, az áru vételárában nem szereplő díjat tartalmazó számla darab- és sorszáma 

3.1.1 Amennyiben az előzőekben nevesített díjakra vonatkozóan a vámkezelés során még nem áll a MEGBÍZÓ 
rendelkezésére a végleges költségszámla, úgy a MEGBÍZÓ- nak azt kell írásban nyilatkoznia a MEGBÍ-
ZOTT felé, hogy a díj/díjak kalkulált költségek. 

3.1.2 A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy a kalkulált költséget – amennyiben az a tényleges díjtól eltér haladék-
talanul módosítani kell. A módosítás késedelmes kezdeményezésének elmulasztásából származó vala-
mennyi felelősség a MEGBÍZÓ- t terheli. 

3.1.3 A MEGBÍZÓ kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megbízás a „NYILATKOZAT A VÁMÉR-
TÉKRE VONATKOZÓ ADATOKRÓL - D.V.1.” okmány kitöltésére (is) irányul, úgy a nyilatkozat 7-9. pont-
jaira vonatkozóan büntetőjogi felelősség szempontjából releváns nyilatkozatot tesz a MEGBÍZOTT felé.  

 

 

3.2  Tarifális besorolás 
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3.2.1 A tarifális besorolás alapja a vámtétel, az uniós és nemzeti intézkedések, korlátozások és tilalmak.  

3.2.2 A jogszerű és szakszerű besorolás érdekében a MEGBÍZÓ- nak a következőket kell átadnia a MEGBÍ-
ZOTT részére: 

o minden olyan okmány, adat, áruleírás, műszaki leírás, analízis bizonyítvány, esetleg fénykép, 
amely a TARIC- ban (Európai Unió integrált vámtarifa rendszere) a megfelelő áruosztályba, árucsoportba, 
vámtarifaszámba, alszámba történő besoroláshoz szükséges 
o történt-e korábban az azonos áruval kapcsolatban Vámhatóság által mintavétel, az eljárás milyen 
eredménnyel zárult 
o tartozik-e az áruhoz KTF /BTI (Kötelező tarifális felvilágosítás /Binding Tariffs Information). 

Amennyiben a MEGBÍZÓ a vámkezelni kívánt árukra vonatkozóan rendelkezik Kötelező tarifális felvilágosítás-
sal, úgy köteles arról MEGBÍZOTT- at tájékoztatni, a KTF /BTI okmányt másolatban MEGBÍZOTT részére 
átadni. A tájékoztatás és/vagy az okmány MEGBÍZOTT részére történő elmaradásából származó következ-
ményekért teljes egészében MEGBÍZÓ viseli a felelősséget. 

3.3  Származási kérdések 

3.3.1 Amennyiben a MEGBÍZÓ a vámkezelni kívánt áruk közösségi származását igazoló vagy származásmeg-
jelölő okmány kiállítását kéri, úgy a következő információkat, adatokat kell átadnia a MEGBÍZOTT részére: 

o rendelkezik-e elfogadott exportőri jogosultsággal 
o ha igen, úgy elfogadott exportőri nyilvántartási számát   
o amennyiben igen, úgy értékhatártól függetlenül jogosult számlanyilatkozat kiállítására 
o amennyiben nem, úgy a – az adott preferenciális megállapodásnak megfelelően, de általában 

6000 EURÓ áruértékig - jogosult a számlanyilatkozat kiállítására, ezen érték felett kizárólag a 
Vámhatóság által hitelesített EUR1/EURMED szállítási bizonyítvánnyal igazolható a származás 

o rendelkezik-e a regisztrált exportőrök rendszer (REX) által nyújtott gazdálkodói jogosultsággal   
o ha igen, akkor regisztrált exportőri nyilvántartási számát 

o a származó helyzet igazolásához szükséges dokumentumok, igazolások: 
o amennyiben a terméket, alapanyagot harmadik országból importálta, úgy a szabadforgalomba 

bocsátás során keletkezett vámáru-nyilatkozat, vámhatározat és a származást igazoló okmány 
(számlanyilatkozat, EUR1/EURMED, származásmegjelölő okmány, FORM A, származási nyilat-
kozat) másolata 

o amennyiben a terméket, alapanyagot az Európai Unióban vásárolta, úgy az eladó által kiállított, 
hatályos közösségi szabályok szerinti beszállítói nyilatkozat 

o amennyiben a terméket saját maga állította elő, úgy gyártói nyilatkozat. 

Amennyiben a MEGBÍZÓ a vámkezelni kívánt árukra vonatkozóan rendelkezik Kötelező Származási Fel-
világosítással (KSZF/BOI), úgy köteles arról MEGBÍZOTT- at tájékoztatni, a KSZF/BOI okmányt másolat-
ban MEGBÍZOTT részére átadni. A tájékoztatás és/vagy az okmány MEGBÍZOTT részére történő elma-
radásából származó következményekért teljes egészében MEGBÍZÓ viseli a felelősséget 

3.4  Vámuniós és/vagy uniós státusszal kapcsolatos kérdések 

3.4.1 A vámuniós és/vagy uniós státusz igazolásával kapcsolatban a MEGBÍZÓ- nak az adott vámuniós szer-
ződés (pl. Törökország, San Marino, Andorra), illetőleg a hatályos közösségi rendelkezés szerint kell el-
járnia. 

3.4.2 A MEGBÍZÓ-nak tudomásul kell vennie, hogy uniós vagy vámuniós státusz helytelen, jogszerűtlen igazo-
lása, alkalmazása, igénybevétele esetében vámigazgatási bírságot kell fizetnie.  
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3.5  Az utólagos módosításokkal kapcsolatos kérdések 

3.5.1 A MEGBÍZÓ- nak figyelemmel kell lennie arra, hogy a vámkezeléshez a MEGBÍZOTT rendelkezésre bo-
csátott okmányok és/vagy adatok esetleges hiba folytán vagy előre nem látható, utólag ismertté váló okból 
változhatnak. Az ilyen változások – különösen, ha a vámértéket, származást, tarifális besorolást, a ter-
mékimportot terhelő ÁFA alapját, a fizetendő vámtartozás összegét befolyásolják - módosítási kötelezett-
séggel járnak. 

3.5.2 A MEGBÍZÓ teljesíteni tudja a vámáru-nyilatkozat/határozat módosításának kezdeményezésével össze-
függő kötelezettségét azzal, hogy a MEGBÍZOTT részére átadja a módosításra okot adó adatokat, okmá-
nyokat, információkat, kérve a szükséges módosítás elvégzését. Amennyiben ezen okmányokat MEG-
BÍZÓ a MEGBÍZOTT részére nem adja át, úgy a módosítás elmaradásából eredő valamennyi költség, kár 
vagy hatósági kötelezés MEGBÍZÓ terhére esik.  

3.5.3 A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy ha a vámáru-nyilatkozat/határozat módosítása vámtartozás, valamint 
késedelemi kamat megfizetésére vonatkozó kötelezettséget tartalmaz, úgy az ezen jogcímeken további 
fizetési kötelezettséget eredményezhet számára. 

3.5.4 A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy ha vámáru-nyilatkozat/határozat módosításra okot adó körülmény me-
rül fel, azonban a módosító intézkedés kezdeményezését elmulasztja, úgy a hatóság vámigazgatási bír-
ságot írhat elő.  

4. MEGBÍZÓ- nak írásban kell közölnie a Megbízottal, ha az exportárujára vonatkozóan export-visszatérítést 
kíván igénybe venni. Amennyiben e  kötelezettségének  nem tesz eleget, úgy az ebből eredő károkért 
MEGBÍZOTT semmilyen felelősséggel sem tartozik. 

5. Amennyiben a MEGBÍZOTT által nyújtott szolgáltatás vámgarancia vállalására vonatkozik, a MEGBÍZÓ 
köteles a vámgaranciát a vonatkozó vámjogi előírásoknak megfelelően a vámhatósággal felszabadíttatni 
és ezt a MEGBÍZOTT felé okmányszerűen igazolni. 

6.  A MEGBÍZÓ a megbízás aláírásakor, illetőleg a megbízás hatálya alatt az esetleges változásokról köteles 
tájékoztatni a MEGBÍZOTT- at minden, a megbízás ellátásához szükséges lényeges körülményről, így 
különösen a következőkről:  

- rendelkezik-e engedélyezett gazdálkodói engedéllyel  
- van-e a vámhatóság hatáskörébe tartozó vám és egyéb terhek tekintetében tartozása, illetőleg folyamatos 

működés mellett a tárgyévet megelőző két egymást követő naptári éven belül keletkezett-e ilyen tartozása, 
- nem áll, illetőleg folyamatos működés mellett a tárgyévben és az azt megelőző két évben nem állt adó-

szám-felfüggesztés hatálya alatt,  
- folyamatos működés mellett a tárgyévben és az azt megelőző két évben megszakítás nélkül rendelkezett 

érvényes adószámmal  
- adózói minősítéséről, amennyiben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti „kockázatos 

adózó”- nak minősül. 
- nem áll-e csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás alatt, 

 

7. A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy a MEGBÍZOTT kérésére köteles cégkivonatát és a nevében eljáró szemé-
lyek aláírási címpéldányát, meghatalmazását MEGBÍZOTT részére átadni.   

  

IV. FELELŐSSÉG 

A MEGBÍZOTT felelős a tevékenysége során a vámjogi szabályozásnak megfelelő vámeljárási kérelmek elkészí-
téséért és azok vámhatósághoz történő határidőn belüli benyújtásáért. A MEGBÍZOTT mentesül a kártérítési fele-
lősség alól, ha igazolja, hogy a vámeljárási kérelem helytelen elkészítése vagy határidőre történő benyújtásának 
elmaradása a MEGBÍZÓ- nak felróható bármely okból következett be.  

A MEGBÍZÓ vállalja, hogy amennyiben a MEGBÍZÓ érdekében történő vámbiztosíték nyújtásból következően 
MEGBÍZOTT- nak a MEGBÍZÓ- nak felróható okból a vámhatóság felé vám és/vagy nem közösségi adó, vámigaz-
gatási bírság vagy bármely egyéb jogcímen fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy annak teljes összegét felhívás 
alapján a MEGBÍZOTT részére 8 napon belül megtéríti.  

 
Amennyiben a MEGBÍZOTT- at a MEGBÍZÓ tevékenysége téves vagy valótlan adatközlése, vagy mulasztása miatt 
bármely hatóság jogerősen kár, késedelmi kamat, adó, késedelmi pótlék, vámtartozás, bírság, stb. megfizetésére 
kötelezi, vagy vele szemben egyéb hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, MEGBÍZÓ köteles a MEGBÍZOTT első 
felszólítására haladéktalanul a teljes összeget a MEGBÍZOTT- nak megfizetni, illetve a jogkövetkezmény alól a 
Vámügynökséget mentesíteni. 



ÁTI DEPO Zrt.                                                                               Általános Szerződési Feltételek 
2022. február 1-től 

oldal 6 / 7 

A MEGBÍZOTT nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból - így különösen erő-
hatalom, belföldi vagy külföldi hatósági (bírósági), képviseleti szerv (testület) általi rendelkezés, szükséges hatósági 
engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán - következtek be. 

 
Nem felel a MEGBÍZOTT az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a MEGBÍZÓ és 
harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza 

V.  MEGBÍZÁS/MEGHATALMAZÁS MEGSZÜNTETÉSE 

Rendes felmondás 

A megbízást mindkét fél jogosult minimum 30 napos, a hónap végére szóló felmondási idő alkalmazásával indoko-
lás nélkül felmondani. A felmondást írásba kell foglalni és igazoltan át kell adni a másik fél részére.   A tértivevényes 
levelet annak második kiküldését követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.  

Azonnali hatályú felmondás 

 A MEGBÍZÓ jogosult a megbízás azonnali hatályú felmondására különösen, ha: 

a) a MEGBÍZOTT súlyosan megsérti a megbízásban vállalt kötelezettségeit  

b) a MEGBÍZOTT fizetésképtelenné válik, ellene csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljá-
rás indul   

A MEGBÍZOTT jogosult a megbízás azonnali hatályú felmondására, különösen, ha: 

a) ha a MEGBÍZÓ a MEGBÍZOTT felé fennálló díj- vagy egyéb fizetési kötelezettsége tekintetében 15 napot 
meghaladó késedelembe esett és a fizetési kötelezettségét a MEGBÍZOTT írásban tett fizetési felszólítá-
sában kitűzött nyolc napos határidőn belül sem teljesítette, 

b) ha a MEGBÍZÓ súlyosan megsérti a megbízásban vállalt, különösen az adatszolgáltatásra és az okmá-
nyok átadására vonatkozó és egyéb együttműködési kötelezettségeit 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Kapcsolattartás 

A Felek a megbízásban meghatározott esetekben írásban kötelesek egymást értesíteni, amely akkor érvényes, ha 
azt személyesen vagy könyvelt postai küldeményként kézbesítették. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a 
kézbesítés napján, postai küldemény esetén amennyiben az értesített a tértivevényes levelet bármely okból nem 
veszi át - a levél kézbesítését a címzés helyességének ellenőrzése mellett - ismételten meg kell kísérelni. A meg-
ismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél legkésőbb a megismételt feladástól számított 5. munkanapon 
tekinthető kézbesítettnek. A FELEK írásban történő értesítésének esetei: a megbízás módosítása, megszüntetése, 
felmondása, további módosításnak nem minősülő kérdések (pl. cím, bankszámlaszám változás stb.) 

Az írásbeli értesítési kötelezettség teljesítésének minősül az elektronikus levél útján történő értesítés is, amennyi-
ben annak a címzett számítógépén történő megjelenítéséről a feladó igazolással rendelkezik. 

Vis Maior 

Nem minősül a megbízás megszegésének, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike 
nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és 
emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselek-
mény stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet kötelezettségének 
teljesítésében.  

A vállalt határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 
30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a megbízást írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény 
nélkül.  
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Személyes adatokra vonatkozó előírások 
 

Az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében a társaságunkkal magán-
személyek személyes adatait fokozott védelem illeti meg. . 

A vámkezelési szolgáltatás Megbízója (illetve szükség esetén a dokumentumon szereplő tanú) az ÁTI DEPO Zrt-
vel (továbbiakban: ÁTI DEPO Zrt vagy Társaság) létrejött meghatalmazás/ megbízás aláírásával hozzájárul, hogy 
a vámkezelési/regisztrációs adó eljárás szolgáltatás során megadott adatait, valamint ügyintézője/kapcsolattar-
tója/tanúja adatait az ÁTI DEPO Zrt. a GDPR rendeletnek megfelelő adatkezelési szabályzata előírásai szerint 
kezelje. 

A megbízás aláírásával a MEGBÍZÓ elismeri, hogy az ÁTI DEPO Zrt. honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztatót 
elolvasta, megértette és az abban foglaltakat elfogadja. (www.atidepo.hu/Rólunk/Adatkezelési Tájékoztató).  

Az adatkezelés lényeges pontjai: 

A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy: (megbízó, ügyintéző, eljáró személy): neve, ter-
mészetes személy (megbízó): címe, EORI és VPID száma, adószáma/adóazonosító jele, bankszámla-
száma, rendszám, alvázszám, a természetes személy (ügyintéző): neve, telefon/fax száma, email címe 
és a hatóság által megkövetelt esetben: személyazonosító igazolvány száma, lakcímkártya száma, a ter-
mészetes személy (feladó/címzett): neve, a természetes személy(cégszerű aláíró): neve, a természetes 
személy (tanú): neve, személyazonosító igazolvány száma. Valamint az üzleti kapcsolattartás érdekében 
a kapcsolattartó neve, telefon/fax száma, email címe. 

A személyes adatokat is tartalmazó NAV által meghatározott dokumentumokat a Társaság a NAV részére 
továbbítja és egy másolati példányt őriz meg a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 évig, ezt 
követően az adatokat vissza nem állítható módon valamennyi rendszeréből/nyilvántartásából törli. A kap-
csolattartáshoz szükséges adatokat az üzleti viszony fennállásáig őrzi meg a Társaság. 

A személyes adatok címzettjei továbbá: a Társaság ügyeit kezelő ügyvédi iroda, az ERP rendszertámo-
gatási szolgáltató, a könyvvizsgálók, az informatikai üzemeltetési feladatok belső és külső támogatásával 
kapcsolatosan az informatikai szolgáltató, biztonsági felelős szolgáltató. 

A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy az ÁTI DEPO Zrt. telepein zárt láncú biztonsági kamerarendszert üzemeltet, 
amelyek a telepekre belépő személyekről, gépjárművekről kamerafelvételeket rögzítenek. Az ÁTI DEPO Zrt. kije-
lenti, hogy a kameraképeket, felvételeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeli. 

Titoktartás 

A megbízással összefüggésben a Felek tudomására jutott tények, adatok üzleti titoknak minősülnek, azt a Felek 
harmadik személynek nem adhatják ki, más célra nem használhatják fel. A titoktartási kötelezettségvállalás a meg-
bízás bármilyen okból történő megszűnésétől számított 1 évig fennmarad. 

Vitás kérdések, irányadó jog 

Jelen ÁSZF- ben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a magyar 
és Európai Uniós vámelőírások az irányadók.  

Felek a köztük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni és csak ennek siker-
telensége esetén veszik igénybe a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. február 1. napján lépnek hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése 
után keletkező ügyletekre kell alkalmazni. 

 

Budapest, 2022. február 1. 

            


