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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS   

 
Mely létrejött egyrészről Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 4100 Berettyóújfalu Oláh 
Zsigmond út 1-1.sz (Asz: 13168487-2-09) mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) másrészről  
Megrendelő neve: ……………………………………………………………………………………………… 
Cégjegyzékszáma/Egyéni vállalkozói engedély száma: ……………………………………………………….. 
Adószáma: ………………… Képviseletében: ………………………………………………………………… 
Székhelye: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Kapcsolattartási/Teljesítési adatok:  

• Fizető neve: _____________________________________________________ 
• Fizető címe: _____________________________________________________ 
• Levelezési címe: _____________________________________________________ 
• Képviselő neve,telefonszáma: _____________________________________________________ 
• Fax, e-mail: _____________________________________________________ 
• Fizető adószáma: _____________________________________________________ 
• Fizető bank neve, száma: _____________________________________________________ 

Egyéni vállalkozó esetén: 
• Leánykori neve/anyja neve: _____________________________________________________ 
• Születési hely, ideje: _____________________________________________________ 
• Lakcím: _____________________________________________________ 

 
 mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), az alábbi helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 
1. A Szolgáltató …………..-tól/től határozatlan időtartamra, (de legfeljebb ……..-ig érvényesen) vállalja a 

Megrendelőnél a  …………………………….. ……………………………….alatti címen lévő települési 
szilárd Hulladék (EWC 20 03 01) szállítását és ártalmatlanítását. 
 
A Megrendelő megrendeli 
….. darab 120  literes edényzet  heti kétszeri ürítését, melynek díja   650  -Ft/db/hét + 27% ÁFA; 

 ….. darab 240  literes edényzet  heti kétszeri ürítését, melynek díja   1300  -Ft/db/hét + 27% ÁFA; 
……darab 1100 literes edényzet heti kétszeri ürítését, melynek díja   5960  -Ft/db/hét + 27% ÁFA. 
 
Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakmai tapasztalatokkal, anyagi, technikai 
és személyi feltételekkel, jogi és hatósági engedélyekkel. 
 

2. Szolgáltató vállalja a Megrendelő tevékenysége során keletkező háztartási és háztartási Hulladékhoz hasonló 
Hulladék (a továbbiakban Hulladék) összegyűjtését, átvételét, szállítását. Szolgáltató köteles a Hulladékot 
érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékhasznosítóba vagy hulladéklerakóba 
szállítani. Szolgáltató a Hulladék átvételével megszerzi annak tulajdonjogát és ettől az időponttól viseli a 
kárveszélyt.  
                

3. A Megrendelő a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni, tárolni. 
 
4. A Hulladék elszállítását a Szolgáltató járatbeosztásának megfelelően látja el. A Hulladék szállítási napok 

megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató a járatnapokon az edényzetek ürítését 600-2200 
közötti időben végzi. Amennyiben a szokásos járatnapokon a Hulladék elszállítását valamilyen ok miatt a 
Szolgáltató nem tudja elvégezni, úgy az elmaradt szállítást a következő munkanapok egyikén pótolja. 
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5. A Hulladékgyűjtő edényt a Szolgáltató díjmentesen biztosítja, amely a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, 
melynek megőrzéséért a Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik. Az edényzet természetes elhasználódása, 
valamint a Szolgáltató által okozta kár esetén az edényzet javításáról, cseréjéről a Megrendelő bejelentése alapján 
a Szolgáltató gondoskodik. 

 
6. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére/használatába adott edényzet(ek)be gyűjti a 

Hulladékot, egyben tudomásul veszi, hogy az edények mellé kitett Hulladékot a Szolgáltató nem szállítja el. 
Megrendelő biztosítja a Hulladéktároló edényzet(ek) kiürítésének lehetőségét. Az edényzete(ke)t a Megrendelő 
köteles a Hulladék elszállítása céljából a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre 
alkalmas helyen elhelyezni. 

 
7. A Hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedények fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése 

érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A Hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az 
edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
 

8. Megrendelő vállalja továbbá, hogy a Hulladéktároló edényekben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes 
anyagot, állati tetemet, veszélyes Hulladéknak minősülő Hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot nem tárol, amely 
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és vagyonbiztonságát. Szolgáltató a fent 
említett esetben jogosult és egyben köteles a Hulladék átvételét és szállítását megtagadni. 

 
9. A Megrendelő köteles gondoskodni az általa átvett gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról, valamint a Hulladéktároló edény környezetének tisztántartásáról, biztonságos az 
edényzet biztonságos megközelíthetőségét a hulladékgyűjtő gépjármű és annak személyzete számára minden 
időjárási körülmény között biztosítani. 

 
10. A gyűjtőedények rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt a 

Megrendelő köteles megtéríteni, a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül. 
 
11. A gyűjtőedényben kizárólag tömörítetlen, laza Hulladékot lehet elhelyezni. 
 
12. Megrendelő nem jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni, mivel ez kötelező közszolgáltatás. Abba az 

esetben, ha Megrendelő működését …………………….. közigazgatási területén belül jogerősen megszünteti, 30 
napos felmondással élhet.  

 
13. Szerződő felek jogosultak a szerződést a másik szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással írásban 

azonnali hatállyal felmondani.  
 
14. Az elvégzett közszolgáltatás ellenértékét- az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott 

szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 
részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapján – az Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV) részére kell megfizetni. Az ingatlanhasználó a 
közszolgáltatás díját az NHKV részére kell megfizeti az általa kibocsátott  számlán feltüntetett határidőre (számla 
kiállítás napjától számított 8 banki nap). 

 
  Fizetési mód:  átutalás  csekk   (kérjük aláhúzással jelölni) 
 

15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal 
összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei a Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
által adók módjára behajtható köztartozás. 
 
Az egységnyi közszolgáltatási díjtételre vonatkozó rendelet módosulása nem minősül szerződésmódosításnak, 
azaz az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult mindenkor a vonatkozó 
hatályos rendeletben rögzített aktuális díjat számlázni. 

 
16. A számlázás alapját a Hulladékgyűjtő mérete, darabszáma, illetve az ürítés gyakorisága határozza meg. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített helyszínen érvényes járatbeosztástól eltérni a 
Szolgáltatónak nem áll módjában. 

 



 
 

ED 38; V6; O: 3/3 
 

3 

17. Jelen szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató által biztosított edényzetet egy héten belül 
visszaszolgáltatni. A visszaszolgáltatás hiánya miatt keletkezett kárt a Megrendelő a Szolgáltató részére köteles 
megtéríteni. 

 
 

18. A szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat érvényességi feltétele az írásbeli alak, amely történhet 
ajánlott tértivevényes levél, telefax és e-mail üzenet útján. A szerződés módosításával, illetve megszüntetésével 
kapcsolatos jognyilatkozatokat ajánlott tértivevényes levélben kell a másik szerződő féllel közölni.  

 
 

19. Amennyiben a szerződő felek értesítési cégadataiban változás következik be, (pl. név-, cím-, bankszámlaszám-
változás) a téves és indokolatlan számlázások elkerülése érdekében, valamint azon tényt, ha velük szemben csőd- 
vagy felszámolási eljárás indul vagy végelszámolási eljárás lefolytatását határozzák el a változás 
bekövetkezésétől, az eljárás megindításától, vagy a határozat meghozatalától számított 15 napon belül értesíteni 
kötelesek egymást. Ha ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, értesítési címnek továbbra is a szerződésben 
megadott címek számítanak, és a küldeményeket a feladást követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 
20. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a 64/2008. (III. 

28.) Korm. rendelet valamint a Ptk. szabályai az irányadók. 
 
21. Jelen szerződés az edényzet átvételének napjától az edényzet visszaadásának napjáig érvényes, a Megrendelő a 

Hulladékszállítási díjat ezen időszakra köteles megfizetni. 
 
22.  Egyéni vállalkozó esetén aláírásával (megrendelő – beosztása) egyben hozzájárul adatainak, Társaságunk részéről 

történő vonatkozó törvényekben 2012. évi CLXXXV. és a 2011. évi CXII) előírtak szerinti kötelező jellegű 
adatkezeléséhez, Adatvédelmi Szabályzatunkban foglaltakkal összhangban.  

 
Berettyóújfalu, ………………………... 
 
 

 …………………………………. ……………………………… 
 Megrendelő-beosztása Szolgáltató 


