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FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS 
                                (megbízással, díjfizetés ellenében vagy adományként) 
 
 
Amely létrejött egyrészről, 
 
NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. 
székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 
cégjegyzékszám: 01-09-346953 
adószám: 18457005-2-43 
bankszámlaszám: 11711010-21456121 
képviseli: Horváth Vivien ügyvezető 
a továbbiakban Feladó, 
 
Név:…………………………………………………………….……………… 
székhely: …………………………………………………………….………… 
levelezési cím: …………………………………………………………………. 
adószám: ……………………………………………………………………….. 
cégjegyzékszám: ………………………………………………………………. 
bankszámlaszám: ………………………………………………………………. 
képviselő:……………………………………………………………………….. 
mint megbízott (a továbbiakban: Fuvarozó) 
 

- Feladó és Fuvarozó a továbbiakban együttesen Felek –  
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 
 

 Jelen szerződés a Magyarok Kenyere program (a továbbiakban: Program) 2022. évi 
lebonyolításához kapcsolódik, amely keretében Fuvarozó a Programban történő részvételét 
vállalja, meghatározott fuvarozási tevékenység elvégzésével. 
 

 Feladó az alábbi feladatok elvégzésével megbízza Fuvarozót: 
 

- adománybúza és adományliszt átvétele a malom telephelyén; 
- ezen belül a küldemény elhelyezése, felrakodása; 
- fuvarlevél kiállítása; 
- a küldemény továbbítása a Feladó által meghatározott telephelyre, a fuvarozás során 

megőrizve annak minőségét és mennyiségét;  
- esetleges EKÁER kötelezettség teljesítése; 
- a küldemény Címzett részére történő átadása, kirakodás. 
 

 Fuvarozó kötelezettséget vállal arra, hogy Feladó által a megrendelőben foglaltak szerint 
meghatározott küldeményt, meghatározott időben, a megadott rendeltetési helyre leszállítja, és 
a Címzett részére átadja. 
 

 Fuvarozó köteles fuvarlevelet kiállítani, amelyet Felek együttesen aláírnak. A fuvarlevél 
tartalmazza a küldemény átvételének helyét és időpontját; a Feladó, a Címzett és a Fuvarozó 
nevét és címét; a rakomány átadás helyét; a küldemény megnevezését, csomagolási módját, 
veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölését, darabszámát, jelét, számát, 
tömegét. Felek tudomásul veszik, hogy a fuvarlevél ellenkező bizonyításáig bizonyítja a 
fuvarozási szerződés létrejöttét, a küldemény átvételét, valamint - a Fuvarozó által a 
fuvarlevélbe tett fenntartás hiányában - azt, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor 
külsőleg jó állapotban volt, és hogy a küldemények száma, mennyisége (egység és összsúly) a 
fuvarlevélben közölttel megegyezik. 
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 A Fuvarozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Feladóval előzetesen egyeztetett helyen és 

időben fuvarozásra alkalmas gépjárművet kiállítja.  
 

 A Fuvarozó felelősséget vállal arra, hogy a fuvarozási tevékenység végzéséhez rendelkezik a 
jogszabályban előírt engedélyekkel a kiállított gépjármű alkalmas a megadott küldemény 
szállítására, és rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, biztosításokkal, műszaki vizsgákkal, a 
jogszabályok betartásához szükséges minden műszaki és egyéb feltétellel, a gépjármű vezető 
pedig rendelkezik a megfelelő jogosítvánnyal.  

 
 Feladó köteles a fuvarozónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges 

okiratokat átadni. 
 

 A fuvarozás céljából átvett küldemény Címzettnél történő hiánytalan kiszolgáltatásáért a 
Fuvarozó felelősséggel tartozik. Az esetlegesen felmerülő küldemény-, illetve súlyhiány 
elszámolása a mérlegelt súlyok szerint mérlegjegyekbe vagy jegyzőkönyvbe rögzített nettó 
súlyhiány alapján történik. Az esetlegesen felmerülő súlyhiányt Feladó jelzi Fuvarozó felé, 
amelynek önköltségi áron történő megtérítése 8 napon belül esedékes. 
 

 Jelen szerződés 10. vagy 11. pontja aszerint töltendő ki, hogy a fuvarozás díjtétel alapján 
történik vagy Fuvarozó a teljesítést adományként vállalja. 

 
 

 A fuvardíj meghatározása az alábbi kölcsönösen megállapított díjtétel alapján történik 
 
10.1. A díjtétel a következők szerint kerül kiszámításra: 

               
- Megtett út…………………...km,    eár:…………..km/Ft,  összesen nettó…………………Ft 

azaz ……………………………………. forint 
vagy 

- a küldemény súlya………….tonna, eár:…………tonna/Ft,  összesen nettó…………………Ft 
azaz …………………………………….. forint 
vagy 

- egyösszegű megállapodás nettó……………….Ft azaz ……………………………… forint 
 

10.2. Fuvarozással kapcsolatos adatok: 
 

- Küldemény súlya:………….. tonna 
- Megtett út:…………… km 

               
(A 10.1. és 10.2. pontok kötelezően kitöltendők) 

 
 
 Fuvarozó jelen szerződésben foglaltak teljesítését a Program keretén belül adományként, 

térítésmentesen vállalja, melynek értéke: nettó ………….. Ft (számmal), azaz 
…………………………………forint (betűvel). 
 

- megtett út…………………...km,    eár: …………..km/Ft, 
- a küldemény súlya………….tonna, eár…………tonna/Ft 

 
             (Minden adat kötelezően kitöltendő) 

 
 Amennyiben Fuvarozó a Programhoz kapcsolódóan a fuvarozási tevékenységet adományként, 

térítésmentesen végzi, Feladó vállalja, hogy Fuvarozó nevét a Program támogatójaként a 
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Program kommunikációs csatornáin, rendezvényein feltünteti, amennyiben Fuvarozó jelzi erre 
vonatkozó igényét. 
 
Nyilvánosság kérése:    IGEN   x        NEM   xx        

 
 A jelen szerződés annak aláírása napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időre 

jön létre, 3 havi felmondási idővel bármelyik fél által rendes felmondás útján megszüntethető.  
 

 Kapcsolattartás: 
 

Feladó részéről jognyilatkozat megtételére jogosult: Horváth Vivien ügyvezető 
Fuvarozó részéről jognyilatkozat megtételére jogosult:……………………………………….. 

 
 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény rendelkezései irányadóak. 
 
Felek a jelen szerződést – amely 3 oldalból és 15 pontból áll, továbbá 2 egymással mindenben 
megegyező példányban készült - elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írták alá. 

 
Budapest, ……………………….. 

………………………     …………………………… 
Feladó                                 Fuvarozó 

 


