"V" FÜGGELÉK
a 2016. január 1. napján aláírt CCS BEKAPCSOLÓDÁSI SZERZŐDÉSHEZ
a
Kft.
és a
CCS HUNGARY AIRCARGO Informatikai és Ügyviteli Szolgáltató KFT. között.
eFREIGHT CSATLAKOZÁS ÉS HASZNÁLAT
1.
A felek közös célja, hogy a légi árufuvarozásban részt vevő küldemények szállítása során
bizonyos dokumentumok (manifeszt, főfuvarlevél, házifuvarlevél, kereskedelmi számla, igazolások stb.)
papír alapú alkalmazását elektronikus üzenetekkel váltsák ki, megteremtve a lehetőséget arra, hogy
ezáltal az említett okmányok elektronikus formában kerülhessenek továbbításra a fuvarozás során
érintett szereplők részére.
2.
A Felhasználó csatlakozik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és oda
érkező légi, és légi kamion járatokkal kapcsolatos, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal 1. számú Repülőtéri
Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) által felügyelt elektronikus eFreight szabványok szerinti
adatcseréhez, az Igazgatóság által meghatározott technológia szerint, amelynek az aktuális verziója a
jelen Függelék 11. pontjában meghatározott helyen és formában kerül publikálásra.
3.
A fentieknek megfelelően a Felhasználó vállalja, hogy a jelen szerződés szerint rendelkezésére
bocsátott Szoftver erre a célra szolgáló funkcióinak segítségével minden légiáru-fuvarozásban
résztvevő küldemény esetében:
3.1.
IATA szabvány szerinti főfuvarlevél (AWB) végleges adattartalmát elektronikus formában (FWB
üzenetben) megküldi az eFreight rendszerbe (így az eFreight rendszeren keresztül minden érintettnek,
mint pl. Vámhatóság, Handling agent, Fuvarozó...)
3.2.
az eFreight rendszerben áruvizsgálatra kijelölt küldemények esetén az Igazgatósággal az
áruvizsgálatban együttműködik.
3.3.
A jelen Függelék 11. pontjában meghatározott helyen és formában publikált eFreight
technológia változásait figyelemmel kíséri és a technológiában foglaltakat betartja
4.
Felek hozzájárulnak, hogy az eFreight rendszerben résztvevő partnerek papír- vagy
elektronikus úton kibocsátott és az eFreight rendszeren keresztül továbbított számlát) küldjenek
számukra.
5.
A felek alávetik magukat a Szerződés rendelkezéseinek, kifejezetten lemondanak azon
jogukról, hogy az EDI eszközeivel és a Szerződés feltételeivel összhangban létrejött szerződés vagy
nyilatkozat érvényességét megkérdőjelezzék pusztán arra való hivatkozással, hogy a szerződés vagy
nyilatkozat EDI felhasználásával teljesült.
6.
Mindegyik fél eljár annak érdekében, hogy egy feladott vagy kapott EDI üzenet tartalma
összhangban legyen saját országának hatályos törvényi rendelkezéseivel; ez utóbbiak alkalmazása
nem korlátozhatja egy EDI üzenet tartalmát. Mindegyik fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy késedelem nélkül tájékoztassa a másik felet az összhang esetleges hiányáról. Egy
EDI felhasználásával létrejött szerződés vagy nyilatkozat akkor és ott jön létre, ahol és amikor az azt
megtestesítő EDI üzenet eléri a fogadó fél számítógépes rendszerét.
7.
A hatályos nemzeti jogszabályok által engedélyezett mértékben a Felek kötelezettséget
vállalnak arra, hogy ezen Szerződés és Függelékeinek a rendelkezéseivel és feltételeivel összhangban
megőrzött és nyilvántartott EDI üzenetek elfogadhatóak lesznek a bíróságok előtt és az üzenetekben
foglalt tények bizonyítékának minősülnek, hacsak ezzel ellentétes bizonyítékok nem állnak
rendelkezésre.
8.
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő biztonsági eljárások megvalósításával
és fenntartásával gondoskodnak az EDI üzenetek biztonságáról, az illetéktelen hozzáférés, módosítás,
késedelem, megsemmisítés vagy elvesztés kockázatainak elhárításáról.
9.
A Felek kötelezettséget vállalnak az EDI ebben a Szerződésben megfogalmazott feltételeknek
megfelelő működtetéséhez szükséges üzemi környezet fenntartására

10.
Az Igazgatóság jogszabályban meghatározott illetékességi területén a vámhatóság által kiadott
engedéllyel átmeneti megőrzési raktárt üzemeltető gazdálkodók (a továbbiakban: Raktárüzemeltetők)
az Igazgatóságnál vám elé állított, az Igazgatóság nyilvántartásában lévő küldeményeket egymásnak
külön árutovábbítási eljárás illetve külön biztosíték nyújtása nélkül átadhatják az elektronikus áttárolás
keretében a jelen Függelék 11. pontjában hivatkozott technológia szerint.
11.
Az Igazgatóság által meghatározott eljárások és szabályok a Felhasználói kézikönyvben és a
Technológiai utasításokban kerülnek publikálásra, amelyek aktuális verziója a http//support.ccs.hu
oldalon találhatóak és amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik és „Műszaki
Mellékletének” minősülnek. Igazgatóság által meghatározott eljárások és szabályok betartása kötelező,
be nem tartásuk szerződés szegésnek minősül és a főszerződés szerint ez esetben a V Függelék
rendkívüli felmondással felmondható.
12.
A Felhasználó Vámhatóság számára megadott adatai (változásuk esetén a Felhasználó
haladéktalanul köteles a Vámhatóságot és a Szolgáltatót írásban értesíteni) az alábbiak:
Cégnév: Kft.
Telephely: H-1185 Budapest,
Székhely: H-1185 Budapest,
Kontakt: Vámos István
Telefonszám(ok): (+36) 1 555 5555
Fax szám(ok): (+36) 1 555 5555
Mobil szám(ok): (+36) 20 555 5555
Email cim(ek): vamcsoport@kft.hu
13.
A jelen Függelék tartalmazza a Felek között létrejött teljes és végleges megállapodást és
meghalad minden, a Felek között a jelen Függelék tárgya vonatkozásában korábban vagy azzal
egyidejűleg kötött akár szóbeli, akár írásbeli megállapodást és egyezményt.
A FENTIEK TANÚBIZONYSÁGÁUL FELEK A JELEN FÜGGELÉKET AZ ALÁBBI ÉVBEN ÉS NAPON
2 (KÉT) EREDETI PÉLDÁNYBAN, MINT AKARATUKKAL MINDENBEN MEGEGYEZŐT,
JÓVÁHAGYÓLAG ÍRTÁK ALÁ.
Budapest, 2016. január 1.
A Szolgáltató részéről:

........................................
Gyugyi Andrea
Ügyvezető Igazgató
CCS HUNGARY AIRCARGO Kft.

A Felhasználó részéről:

…………..............................
ügyvezető
Kft.

