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Általános Szerződési Feltételek 
  

Az OPAL Szolgáltató Zrt. rögzíti, hogy az üzemanyagtároló telepein üzemeltetett közúti 
töltőberendezések használatára, a töltési szolgáltatás igénybevételére szolgáltatási szerződés (a 
továbbiakban: Szerződés) jön létre.  

A Szerződések tartalmát és feltételeit az OPAL Szolgáltató Zrt. egységesíteni kívánja az üzemanyagok 
közúton történő kiszállítására vonatkozóan, amellyel összefüggésben a Szerződés tartalmát, így a 
Szerződés létrejöttének, a közúti tankautótöltés-szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Partnereket 
és közreműködőiket megillető azon jogokat és kötelezettségeket, amelyekről a Partnerekkel kötött 
egyedi szerződés nem rendelkezik, a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 
határozzák meg. 

1.  A jelen ÁSZF vonatkozásában  

Szolgáltató: az OPAL Szolgáltató Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-042932, székhelye: 1037 Budapest, 
Montevideo utca 16., adószáma: 12078314-2-44; 

Használó: aki a Partner megbízásából az üzemanyag közúti szállítás érdekében a Szolgáltató által 
üzemetetett közúti töltőt használja; 

Partner: a bértárolási szerződés Bérlője, akinek a megbízásából az üzemanyag a telepről közúti 
forgalomban elszállításra kerül, ennek érdekében a közúti töltési szolgálatást a Szolgáltatótól igénybe 
veszi; 

Szolgáltató, Partner és Használó együttesen Felek;      

Bértárolási szerződés: a Szolgáltató és a Partner között létrejött vagy létrejövő, üzemanyagok 
bértárolására, az üzemanyagok közúti szállításának kiszolgálására vonatkozó szerződés;     

Szolgáltatás: a Szolgáltató által üzemeltetett közúti töltő berendezésein történő, Partner vagy 
megbízottja tehergépjárművébe üzemanyag töltése Használó által. 

2. Az ÁSZF elfogadása:  

A Használó és a Partner a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles megismerni jelen ÁSZF 
rendelkezéseit.  

Minden esetben a Partner felelőssége, hogy a Szolgáltatást a megbízásából igénybe vevő Használó az 
ÁSZF rendelkezéseit megismerje és betartsa. 

A Szolgáltatást olyan Használó jogosult igénybe venni, aki aláírásával igazolja, hogy a Szolgáltatás 
igénybevételét megelőzően az ÁSZF egy példányát aláírásával ellátva átveszi a Szolgáltatótól vagy a 
Partnertől. Az ÁSZF a Szerződés részét képezi. Az ÁSZF elfogadására vonatkozó aláírás hiányában a 
Szerződés nem jön létre, mely esetben a Használó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére. Használó  
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a Szolgáltatás igénybevételét bármikor megszakíthatja, azonban a Szolgáltatás igénybevételének 
megszakításáig a szolgáltatást teljes egészében teljesítettnek kell tekinteni.  

A mindenkor hatályos ÁSZF a Szolgáltató honlapján (www.opalzrt.hu) közzétételre kerül, ezért sem a 
Partner, sem a Használó nem hivatkozhat arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit nem ismeri.  

A Szolgáltatás díja: a szolgáltatás díját a Bértárolási szerződések tartalmazzák. 

3. A kiszolgálás helye és ideje:  

A Szolgáltatás igénybevétele Szolgáltató alábbi telephelyein lehetséges azok nyitvatartási idejében: 

Celldömölki telep (Kemenesmihályfa, Nemesdömölki út 1901. hrsz) 
Nyitvatartás: munkanapokon 06:00-tól – következő munkanap 06:00-ig 

Vámosgyörki telep (Vámosgyörk, Kossuth tanya 1.) 
Nyitvatartás: munkanapokon 06:00-22:00-ig 

A kiszolgálás folyamatosságát a Szolgáltató biztosítja. 

4. Üzemszünetek:  

A tervezett üzemszünetekről a Szolgáltató az üzemszünetet megelőzően a Partnereket értesíti e-mailben 
legalább a tervezett üzemszünetet 48 (negyvennyolc) órával megelőzően. A Használók értesítése a 
Partnerek feladat és felelőssége. 

Az egy órát nem meghaladó nem tervezett üzemszünet esetén Szolgáltató nem köteles a Partnereket 
értesíteni. Az ilyen esetekben a Szolgáltatás igénybevétele céljából valamely telephelyen megjelenő 
Használókat Szolgáltató szóban tájékoztatja az üzemszünet és a Szolgáltatás megkezdéséhez szükséges 
várakozási idő várható tartamáról. A kiszolgálás szünetelése alatt a telepre való belépés nem lehetséges. 
A várakozás az üzemanyag tároló telepen kívül történhet. 

5. Belépés a kiszolgáló üzemanyagtároló telepre: 

Az üzemanyagtároló telep közúti töltőjéhez történő belépésének feltételei, amelyet Szolgáltató a 
belépést megelőzően ellenőriz: 

a) érvényes műszaki és ADR vizsga a gépjárműhöz, 
b) érvényes jogosítvány, ADR szakvizsga a gépjármű vezető részéről, 
c) a belépés időpontjában érvényes kitárolási diszpozíció azonosítószáma. 

Szolgáltató az üzemanyagtároló telepre kizárólag a fenti kritériumokat teljesítő Használót engedi be, 
egyébként megtagadja a Használó telepre való bejutását. 

Használó kizárólag a közúti töltő területére jogosult belépni, az üzemanyagtároló telep területén 
egyébként nem mozoghat. 
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Olyan Használó, akit az üzemanyagtároló telepről Szolgáltató kitiltott, az üzemanyagtároló telep 
területére nem léphet be. 

6. Használó kötelezettségei a kiszolgálás során: 

Használók a kiszolgálás során kötelesek betartani a telep egészség-, biztonsági- és környezetvédelmi 
előírásait.  

A telepen való viselkedési, közlekedési és töltőhasználati szabályokat Használóknak be kell tartani, 
amelynek érdekében a telepre való első belépéskor a Használó részére a telepen érvényes tankautó töltési 
utasítás dokumentáltan átadásra kerül. A tankautó töltési utasítás megismerése és betartása a Használó 
kötelezettsége.  

Használó köteles részt venni a Szolgáltató által tartott egészség-, baleset- és környezetvédelmi szabályok 
vonatkozásában tartott oktatáson, és a részvételt aláírásával igazolni. 

Használó köteles tűrni a Szolgáltató alkalmazottjának az intézkedését, amennyiben a viselkedési 
szabályokat megszegi. Használó köteles eleget tenni a Szolgáltató felhívásának, amennyiben valamely 
magatartási szabály betartására hívja fel. Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató 
felhívásának nem tesz eleget, Szolgáltató felhívhatja az üzemanyagtároló telep azonnali elhagyására és 
megtagadhatja a kiszolgálást. 

7. Szolgáltató jogosultságai és kötelezettsége: 

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adott telepre érvényes tankautótöltési utasítást a telepre 
való első belépéskor a Használó részére átadja, illetve a telepen irányadó egészség-, baleset- és 
környezetvédelmi szabályokra a Használót kioktatja, amelyet a Használó aláírásával igazol.  

Szolgáltató jogosult a viselkedési- és az EBK előírásokat megsértő Használót figyelmeztetni.  

Amennyiben valamely Használó a figyelmeztetésnek nem tesz eleget, Szolgáltató jelzéssel él a Partner 
felé, akinek a megbízásából a Használó eljár. 

Szolgáltató a telep biztonságos működését, vagyonbiztonságát veszélyeztető, és esetleges életveszéllyel 
járó tevékenység esetén jogosult a Használót a telepről azonnali hatállyal eltávolítani, és meghatározott 
időre vagy – a szabályszegés súlyától függően véglegesen – a telepre való ismételt belépését megtiltani. 
Ezen esetekben Szolgáltató a Partnert a legrövidebb időn belül telefonon és írásban értesíti. 

A szabályszegésről és az alkalmazott intézkedésről a Szolgáltató jelen lévő munkavállalója 
jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv megküldésre kerül azon Partner számára, akinek a megbízásából 
Használó a Szolgáltatást igénybe veszi. A jegyzőkönyv egy példánya a Használó részére átadásra kerül. 

Partner írásban, 5 (öt) napon belül jogosult észrevételt tenni a Szolgáltató intézkedéseire, amennyiben 
azzal nem ért egyet, ez az intézkedés végrehajtására nincsen halasztó hatállyal. Ez esetben a Felek a 
lehető legrövidebb időn belül egyeztetnek egymással. 
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8. 

Amennyiben az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy érvénytelen, attól még az ÁSZF, a 
Bértárolási szerződés és a Szerződés további pontjai érvényben maradnak és az érvénytelen rész helyett 
az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. 

9. 

A jelen ÁSZF 2020. április 15. napjától lép hatályba és módosításig vagy visszavonásig érvényes. Jelen 
ÁSZF rendelkezéseit Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Az 
ÁSZF esetleges módosítása a Szolgáltató honlapján kerül kihirdetésre, amelyről Szolgáltató az érintett 
Partnerek részére értesítést küld. 


