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ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI, SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS 

Veszélyes és nem veszélyes hulladék begyűjtésére, előkezelésére 

 
Jelen szerződés tárgya a jelen ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI, SZOLGÁLTATÁSI 
KERETSZERZŐDÉS - továbbiakban szerződés-ben, illetve a szerződésnek az aktuális, a tárgyévre 
vonatkozó, a kezelési költséget tartalmazó megrendelő veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
gyűjtése, előkezelése, szállítása.  
 
 Felek között a szerződés, a szolgáltatást megrendelő üzleti partner (a továbbiakban: Megrendelő) 
és Szoft-Ferr Kft. képviselője által aláírt egyedi szerződéssel, vagy írásos (elektronikusan vagy 
levélben leadott) megrendelés Szoft-Ferr Kft. által - fenti módok valamelyikén - történő 
visszaigazolásával jön létre. Fémhulladékok átvétele és kezelése esetében a feleknek írásos 
megállapodással kell rendelkezni. Amennyiben Szoft-Ferr Kft. visszaigazolása a megrendelés egyes 
feltételeitől eltér, illetve további rendelkezéseket tartalmaz, úgy ezek elfogadottnak tekintendők, 
kivéve, ha Megrendelő ezen időpontot megelőzően a szolgáltatást igénybe veszi, vagy azok ellen a 
visszaigazolás átvételét követő 3 napon belül kifogást emel. A szerződésre a szerződés 
rendelkezései, valamint az esetleges mellékletek tartalma az irányadó. A létrejött szerződés - 
egyéb rendelkezés hiányában határozatlan időre jön létre, melyet a Felek 60 napos határidővel 
felmondhatnak. 
 

 Jelen szerződés alapján, illetve a jogszabályban, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képező ÁRAJÁNLAT/VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS továbbiakban mellékletben rögzítettek 
alapján a megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a megrendelő tulajdonát képező 
veszélyes és nem veszélyes, valamint a fémtörvény alá tartozó hulladék átvételét igény szerinti 
szállítását és előkezelését.  

Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződéssel érintett fémek, veszélyes és nem veszélyes 
hulladékok a termelése, működése során keletkeznek, valamint a tevékenységével kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. 

 
Vállalkozó kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik. 
Hulladékkereskedelmi tevékenységét a 2012. évi CLXXXV. törvény szabályozza. Engedélyeink 
megtalálhatók a www.szoftferr.hu weblapon. 

1. A veszélyes és nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedélyünket a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala FE-08/KTF/672-6/2020 számú határozat. 
Érvényes: 2025. január 15. 

2.  Szállítási és kereskedelmi engedélyt az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
Főfelügyelőség az OKTF-KP/7517-13/2016. számon adta ki. Érvényes 2021. augusztus 
23. 

3.  Fahulladék hasznosítási engedélyünk: FE-08/KTF/7978-20/2018      Érvényes: 2023. 
december 01. 

4. NAV engedély sz: FE00038100001 

   Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéshez csatolják az annak elválaszthatatlan 
részét képező mellékletet, mely rendezi a jelen szerződéssel érintett hulladékok aktuális 
besorolását (EWC / HAK / UN szám), a hulladék megnevezését, a kezelési tevékenységet, a 
vállalási árat, továbbá az egyéb, a felek által igényelt rendelkezéseket. A jelen szerződés 
csak akkor van hatályban, ha létezik hozzájuk csatolt aláírt melléklet is. 
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 A mellékletben rögzített feltételek az adott tárgyévre vonatkoznak (tárgyév december 31-ig, 
éltérő esetben) az új árjegyzék kiadásáig tartalmazzák a rögzítettek szerint a veszélyes 
hulladék szállítását, kezelés, ártalmatlanítás teljes költségeit. Felek rögzítik, hogy minden év 
elején az adott évre vonatkozóan a mellékletben írt feltételek tekintetében megállapodnak, 
azzal, hogy nem érinti a jelen szerződésben rögzített feltételeket, melyek változatlan 
tartalommal továbbra is fennmaradnak. A hasznosítható hulladékok átvételi árai az 
aktuális árakhoz igazodnak, melyet felek az átadáskor érvényes árak szerint számolják 
el. 

 
A megrendelő fontosabb kötelezettségei  

• A termelése, tevékenysége során keletkező, saját tulajdonát képező hulladékok 
szelektív gyűjtése.  

• Az összegyűjtött hulladékokat az előzőleg egyeztetett időpontra előkészíteni (illetve 
szállításra alkalmassá tenni) oly módon, hogy a hulladékok ne keveredhessenek 
egymással, más anyagok a hulladékok közé ne kerülhessenek és a hulladékok 
rakodása, szállítása környezetszennyezés-mentesen történhessen. Hulladék leadás, 
szállítás megrendelése az info@szoftferr.hu e-mail címen, vagy a 06 30 950 4413, 06 
30 9 470 633 telefonon lehetséges. 

• Az elszállításra kerülő veszélyes hulladékokról minőségi jellemzőket tartalmazó 
szállítólevelet. Veszélyes hulladék elszállításakor Vállalkozó kiállítja a hulladék 
elszállításához szükséges SZ-lapot, melyből 1 példányt a Megrendelőnél hagy, 1 
példányt pedig a számlával együtt Megrendelőnek visszaküld.  

• A veszélyes hulladékokat tartalmazó edényeket, göngyölegeket az érvényben lévő 
előírásoknak megfelelően megjelölni, tartalmukat rajtuk feltüntetni. A hulladék 
elszállítását megrendelő, a tervezett szállítási időpont előtt legalább hét 
munkanappal, e-mailben, az elszállítandó anyagok EWC kódonkénti megjelölésével 
a mennyiségének feltüntetésével, megrendeli. 

A küldeménydarabokat az alábbiak szerint szíveskedjenek jelölni: 

• 98/2001 (VI.15.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet: A termelőnek a veszélyes 
hulladékot tartalmazó csomagolóeszközön láthatóan fel kell tüntetnie az „SZ” 
szállítási lap számát és a hulladék EWC kódszámát. 

• A hulladék átadásakor a rakodáshoz szükséges személyzetet és rakodóeszközt 
biztosítani. 

• A szerződés tárgyát képező hulladékok elszállításához a szállítónak az üzem 
területére történő belépését, a szállítandó anyag megközelítését biztosítani, a 
szállítandó anyagot a vállalkozó szállítójárművére felrakni. 

• Amennyiben az e megállapodástól eltérő mennyiségű – minőségű - hulladék 
gyűlik össze, vagy az elszállítási időpont - elhárítatlan okok miatt - megváltoztatni 
kívánja, úgy arról a vállalkozót legalább a korábban egyeztetett időpontot 
megelőző 3 munkanapon belül írásban (e-mail) értesíteni. 

• A termelő köteles a kezelő számára az „SZ”- lapon megadott adatokon túl további 
adatokat szolgáltatni a veszélyes hulladék keletkezésének körülményeiről, illetve 
veszélyességi jellemzőiről, amennyiben ezek a kezelő környezetének, 
személyzetének és berendezéseinek védelme, illetve a veszélyes hulladék 
szakszerű kezelése érdekében szükségesek.  

• A megrendelő a megrendelés teljesítésének ellenértékeként díjat fizet a melléklet 
szerint kiállított számla alapján. A számla szerinti összeg kifizetése kézpénzben, 
megállapodás esetén 15 napos banki átutalással történik. Késedelmes fizetés 
esetén a vállalkozót a jelen szerződés értelmében évi 10% késedelmi kamat illeti 
meg. A jegyzékben nem szereplő - fémek- egyéb hulladékok ára a szállítás 
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időpontjában érvényes átvételi árak, melyről igény szerint Vállalkozó a szállítás 
előtt írásban tájékoztatja Megrendelőt. 

• A Megrendelő a hulladék átadása előtt köteles kitölteni, hitelesen aláírni, a 
vállalkozó által, átküldött adatlapot, mely a hulladék átadásához szükséges 
törvényi előírásokban meghatározott adatokat tartalmazza. Az adatlap hiányában 
vállalkozó az átvételt megtagadja. 

 
• Megrendelő szavatolja, hogy Szoft-Ferr Kft részére átadott hulladék a szerződés, 

ill.    megrendelés szerint megadott minőségi és mennyiségi tulajdonságokkal 
rendelkezik. 

  
Azon hulladékok esetén, amelyek átvételéért Szoft-Ferr Kft. térítést fizet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása Megrendelő kizárólagos felelőssége és feladata.  

 
 

Nem veszélyes hulladékok átadása a nyitvatartási idő alatt lehetséges. A fémtörvény hatálya 
alá tartozó fémek átadása csak a Fémtörvény (2013. évi CXL. törvény) és végrehajtási utasítás  
443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet betartásával lehetséges. 

 

    A vállalkozó fontosabb kötelezettségei 
 

• A Megrendelő telephelyén szelektíven gyűjtött veszélyes és nemveszélyes hulladékok és  
előzetesen egyeztetett   időpontban történő átvétele mellékletben rögzített  hulladékokra. 

 

• A Megrendelő által összegyűjtött veszélyes hulladékokat és az azokról kiállított 
bizonylatokat ellenőrzi (az SZ-lapot kitölti). Ellenőrzi a szabályszerű (ADR) szerinti 
veszélyes hulladékok csomagolását, címkézését.  

 

• Az átvételt a jogszabályoknak megfelelően kell lebonyolítani. A veszélyes hulladékok 
átvételét, a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően bizonylaton igazolja. 

• Az átvett veszélyes hulladékokat a szerződésben foglaltaknak megfelelően, az átvett 
mennyiségben, csomagolásban és összetételben, illetve a szállítási dokumentumokban 
feltüntetettek szerint elszállítani. 

• A Megrendelőtől átvett hulladékokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, 
kezelteti, a szükséges dokumentációkat a kezelőnek átadja. 

 

• A végzett tevékenységről számlát készít és azt a Megrendelőnek megküldi. 

• A  Megrendelő ezennel kijelenti, hogy a vállalkozási díj kifizetését úgy tekinti, hogy azzal 
lemond   az átadott veszélyes hulladék tulajdonjogáról.  

• A Vállalkozó egyúttal kijelenti, hogy a megrendelőtől átvett veszélyes hulladékokat 
vállalkozási díj kifizetésével egyidejűleg a tulajdonába veszi és azokat a továbbiakban, 
mint saját tulajdonát kezeli.  

 

• Mentesül a Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségei alól, ha a hulladékok 
nincsenek megfelelően szállításra előkészítve, bizonylatolva, illetve a bizonylatban 
foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, környezetvédelmi előírásoknak.  

 

 Jelen szerződés érvényessége: határozatlan időre szól. Felmondása mindkét fél részéről írásban 
történhet, felmondási idő 60 nap.  
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 Vállalkozó - erre vonatkozó engedélyének megfelelően - a 2400 Dunaújváros Papírgyári út   24. sz. 
alatti telephelyén jogosult a veszélyes hulladékot előkezelni. 

 
  
Szoft-Ferr Kft. adatkezelésére vonatkozó tájékoztatója (GDPR) a cég honlapján www.szoftferr.hu 
hozzáférhető.  

  

 

Dunaújváros, 2021. 01. 04.                 
   

 

               Térmeg László sk. 

                 Szoft-Ferr Kft 
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