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XLII. Fejezet 
  
A szállítmányozási szerződés 
  
6:302. § [Szállítmányozási szerződés] 
Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény 
továbbításával összefüggő szerződések megkötésére és jognyilatkozatok megtételére, a megbízó 
díj fizetésére köteles. 
  
6:303. § [Igényérvényesítés] 
A szállítmányozó a megbízó igényeit a fuvarozóval és más, a szállítmányozó által igénybevett 
közreműködőkkel szemben, a megbízó utasítása esetén a megbízó költségére és veszélyére köteles 
érvényesíteni. A szállítmányozó utasítás nélkül is köteles a megbízó jogainak megóvásához 
szükséges nyilatkozatokat megtenni. 
  
6:304. § [Önszerződés] 
A szállítmányozó a fuvarozást maga is elláthatja. 
  
6:305. § [Jutalék] 
A szállítmányozót illeti az az utólagos fuvardíjkedvezmény vagy üzletszerzési jutalék, amelyet a 
továbbított küldemények után a fuvarozó neki juttat. 
  
6:306. § [Elévülés] 
A szállítmányozási szerződésből fakadó igények - a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal 
okozott károk kivételével - egy év alatt évülnek el. 
  
6:307. § [A szállítmányozó felelőssége] 
(1) A szállítmányozó felelősségére a fuvarozó felelősségére vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni, ha 
a) a küldeményt mások küldeményeivel együtt, azonos fuvarozási eszközzel továbbíttatta, és a kár 
ezen okból keletkezett; 
b) a birtokában levő küldemény elvész vagy károsodik. 
(2) Ha a megbízó külföldi, a szállítmányozó által fizetendő kártérítés mértéke nem lehet 
magasabb, mint a megbízó államának joga szerint fizethető legmagasabb kártérítési összeg. 
  
6:308. § [A megbízó felelőssége] 
(1) A megbízó felel azért a kárért, amely az utasításból, a küldemény elégtelen csomagolásából, 
jelöléséből vagy a megbízó által adott adatok, okmányok, információk hiányosságából, 
pontatlanságából, hiányából származik. 
(2) Harmadik személy követelésének veszélye esetén a szállítmányozó megfelelő biztosítékot 
követelhet a megbízótól. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a szállítmányozó a 
szerződést felmondhatja. 
  
6:309. § [A bizomány és a fuvarozás szabályainak alkalmazása] 
E fejezet eltérő rendelkezésének hiányában a szállítmányozó és a megbízó jogviszonyára a 
bizományi szerződés, a küldeménnyel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségre, a küldemény 
kezelésére, megóvására, továbbítására, a szállítmányozót megillető zálogjogra, továbbá a 
fuvarozási szerződésből fakadó követelések elévülésére a fuvarozási szerződés szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 


