
 

 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

A Megrendelő gazdálkodó szervezet megrendeli a Szolgáltatótól  ……………………..  napjától a tevékenysége során keletkező 
települési szilárd hulladék (továbbiakban: TSZH) összegyűjtését, átvételét, szállítását. 
Szolgáltató neve: Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhelye: 2600 Vác, Zrínyi utca 9. adószáma: 24173203-2-13.; Cg. 13-09-160257 
KTVF szám:59909-1/2012 KÜJ szám: 103 070 791 KTJ szám:102 341 699 
Telefonszám: 06-27-501-032, Fax:06-27-501-033, Mobil:06-30-433-8593  E-mail cím: hulladekinfo@vacholding.hu 

 
Megrendelő neve:  ____________________________________________________________________________ 
 
Cégjegyzékszám:    Adószám:   Képviselő neve: 
 
Székhelye: 
 
irányítószám:   _____________  település:  ________________________________________________ 
 
közterület neve:  _____________________________________________________________________________  
 
házszám:   _____________  épület:  _____________  emelet:  ____________ ajtó:  ______ 
 
Kapcsolattartási adatok: 
 
Telefonszám:   _____________ Fax:  _____________  E-mail cím: ____________________________ 
 
A hulladék átvételének helye 
 
irányítószám:   _____________  település: _________________________________________________ 
 
közterület neve:   _____________________________________________________________________________  
 
házszám:   _____________  épület:  ______________ emelet:  ___________ ajtó:  ______ 
 

Edényzet típusa Edényzet darabszáma (db) Szállítás gyakorisága hetente 

80 literes   

120 literes   

240 literes   

1100 literes   

3000 literes   

4000 literes   

5000 literes   

 
 
A szolgáltatási díjat, a felek jogait és kötelezettségeit, továbbá az egyéb szerződéses feltételeket a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képező Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltató általános 
szerződési feltételeit megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 
 
 
 
Vác,  201 . év …............. hó ….......... nap 
 
 
 
 
 ________________________ ________________________ 
 Szolgáltató Megrendelő 
 



 

 
 
 
 

 

Általános Szerződési Feltételek 
települési hulladék összegyűjtése, átvétele, szállítása és  tárgyában megkötött hulladékszállítási szolgáltatási szerződéshez. 
 
Szolgáltató: Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9, adószáma: 24173203-2-13, Cégjegyzékszáma. 
13-09-160257) 
 
A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakmai tapasztalatokkal, anyagi, technikai és személyi feltételekkel, jogi és hatósági 
engedélyekkel.  
1. A szerződés tárgya 

A Megrendelő tevékenysége során keletkező háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék (a továbbiakban Hulladék) összegyűjtése, átvétele, szállítása. 
2. A szerződés tartalma, hatálya 
2.1. Szolgáltató köteles a Hulladékot érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékhasznosítóba vagy hulladéklerakóba szállítani.  
2.2. Szolgáltató a Hulladék átvételével megszerzi annak tulajdonjogát, és ettől az időponttól viseli a kárveszélyt. 
2.3. A szerződés határozatlan  időtartamra, de legfeljebb 2017. december 31.-ig érvényes.  
3. A felek jogai és kötelezettségei 
3.1. Szolgáltatót köteles Megrendelő tevékenysége során keletkező – veszélyes hulladéknak nem minősülő – települési Hulladékot összegyűjteni, átvenni, elszállítani.  
3.2. Szolgáltató köteles Megrendelő részére a szerződésben meghatározott méretű és darabszámú edényzetet térítésmentesen biztosítani, abban az esetben amennyiben 

Megrendelő nem rendelkezik saját tulajdonú edényzettel. 
3.3. Szolgáltató csak a szerződésben meghatározott típusú és darabszámú, edényzetben elhelyezett Hulladékot köteles átvenni és elszállítani. 
3.4. Szolgáltató köteles az edényzet ürítése során kiszóródott Hulladékot feltakarítani. 
3.5. Szolgáltató jogosult megtagadni a Hulladék átvételét és elszállítását, amennyiben az edényzetben a 3.9 pontban meghatározott anyagok találhatóak. Az átvétel és 

elszállítás megtagadásának tényéről és okairól Szolgáltató fax és/vagy e-mail útján haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt. 
3.6. A hulladékgyűjtő edényzetek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, karbantartásáról, őrzéséről Megrendelő köteles gondoskodni. Az edényzetek sérülése, rongálódása, 

eltűnése, megsemmisülése esetén Szolgáltató a sérülést kijavítja, illetve új edényzetet biztosít. A kijavítás költségeit, illetve az eltűnt, megsemmisült edényzet 
értékét, amennyiben ezért Megrendelő felelőssége megállapítható, Megrendelő a Szolgáltató részére köteles megtéríteni. 

3.7. Megrendelő köteles a Hulladékot a szerződés szerinti edényzetben elhelyezni, a edényzetet és annak környékét tisztán tartani, az edényzet biztonságos 
megközelíthetőségét a hulladékgyűjtő gépjármű és annak személyzete számára minden időjárási körülmény között biztosítani. 

3.8. Szolgáltató jogosult a Hulladék átvételét és elszállítását megtagadni, amennyiben Megrendelő az edényzet biztonságos megközelíthetőségét nem biztosítja, így 
például a havat nem takarítja el, a jegesedést nem szünteti meg. 

3.9. Szolgáltató jogosult és egyben köteles a Hulladék átvételét és elszállítását megtagadni, amennyiben az edényzetben veszélyes hulladékot, folyékony hulladékot 
vagy egyéb olyan hulladékot helyeznek el, amelynek elszállítása az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetheti. 

3.10. Megrendelő köteles az edényzetet az átvétel napján …………. órára szállításra kikészíteni. 
4. A szolgáltatási díj 
4.1.  A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által az ingatlanra kihelyezett, illetve a tulajdonos által az ingatlanon használt gyűjtőedények számának, az egységnyi díj, 

az edényzet űrtartalma és az havi ürítések számának (52 hét/12 hó) szorzataként kell megállapítani. Amennyiben eseti ürítésről állapodnak meg a felek, az ürítési díj 
4,580.-Ft/l+ÁFA/alkalom. 

4.2. Megrendelő a szerződésben rögzített darabszámú és méretű edényzet után a szerződésben rögzített ürítési gyakoriság szerint köteles a szolgáltatási díjat megfizetni, 
függetlenül az adott hónapban az edényzetek kihelyezésétől, telitettségétől. 

 
Nettó havi díj 1 db edény heti 1 alkalommal történő ürítése esetén: 
 

Edény típusa 2013 2014 2015 2016 2017 
80 literes    1.872.- 1588.- 1588.- 1588.-  
120 literes    2.808.- 2382.- 2382.- 2382.-  
240 literes    5.616.- 4763.- 4763.- 4763.-  
1.100 literes  25.740.- 21831.- 21831.- 21831.-  
3.000 literes  70.200.- 59540.- 59540.- 59540.-  
4.000 literes  93.600.- 79387.- 79387.- 79387.-  
5.000 literes 117.000.- 99233.- 99233.- 99233.-  

4.3. A szolgáltatási díjról szóló számlát Szolgáltató havonta, utólag állítja ki és küldi meg Megrendelő részére. Megrendelő köteles a szolgáltatási díjat 
szabályszerűen kiállított számla ellenében a számla kiállítást követő 15 napon belül átutalással teljesíteni a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11784009-
20602745 számú bankszámlája javára. 

4.4. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésével késedelembe esik, Szolgáltatót a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig a Ptk. 306/48. §-a 
szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

4.5. A szolgáltatási díj tartalmazza Szolgáltatónak a szerződés teljesítésével összefüggő valamennyi költségét (így a hulladékkezelés és ártalmatlanítás költségeit 
is), valamint munkájának ellenértékét. 

5. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése 
5.1. Amennyiben Megrendelő a megrendelt edényzetek darabszámát vagy méretét módosítani kívánja, úgy azt köteles írásban jelezni Szolgáltató felé. Szolgáltató 

az igény kézhezvételét követő 15 napon belül köteles visszaigazolni, hogy a módosításnak eleget tud-e tenni, amennyiben igen, úgy milyen határidővel. 
5.2. Megrendelő nem jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni, mivel ez kötelező közszolgáltatás. Abban az esetben, ha Megrendelő működését Vác 

közigazgatási területén belül jogerősen megszűnteti, 30 napos felmondással élhet.  
5.3. Szerződő felek jogosultak a szerződést a másik szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással, azonnali hatállyal felmondani. A felmondást indokolni 

kell. A felmondás okszerűségét vita esetén annak kell bizonyítania, aki a felmondási okra hivatkozik. 
 
A Felek a Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha  
a) a Szolgáltató ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó írásbeli felszólítását, hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben 

meghatározott kötelezettségei kifogástalan és időben pontos teljesítésének, 
b) a Szolgáltató jogos ok nélkül megtagadja a szolgáltatás teljesítését; 
c) a Szolgáltató ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási eljárás lefolytatását határozza el; 
d) a 6.2. pont szerinti adatváltozási, illetve bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
A Felek a Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha 
a) a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg határidőben a Szolgáltató részére az esedékessé vált és nem vitatott szolgáltatási díjak összegét; 



 

b) a Megrendelő ésszerű időn belül nem teljesíti a Szolgáltató arra vonatkozó írásbeli felszólítását, hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben 
meghatározott kötelezettségei teljesítésének; 

c) a Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul vagy végelszámolási eljárás lefolytatását határozza el; 
d) a 6.2. pont szerinti adatváltozási, illetve bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. 
 

 

6. Egyéb rendelkezések 
6.1. 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. 

6.2. Amennyiben a szerződő felek értesítési cégadataikban (név, székhely,  adószám, képviseletre jogosult személye, cégjegyzés módja, átalakulás) változás 
következik be, 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 8 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. 

6.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. 

6.4. Szerződő felek a szerződésből eredő jogvitáik elbírálása során a Váci Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 
 
Megrendelő jelen általános szerződési feltételek aláírásával kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 
 
 
 
 
 

Megrendelő 


