
 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Meghatározott hulladékok és melléktermékek elszállítására, kezelésére, illetve az ezekhez 

kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi szolgáltatások elvégzésére vonatkozó egyedi 

Vállalkozási szerződéshez 

 

1. Általános adatok, elérhetőség: 

 

1.1 A Vállalkozó neve, címe, egyéb adatai 

A Vállalkozó neve:  GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. 

A Vállalkozó rövidített neve:  GREENPRO Zrt. 

A Vállalkozó székhelye: 2440 Százhalombatta, Fuvaros u. 3. 

A Vállalkozó cégjegyzékszáma:  13-10-040977 

A Vállalkozó adószáma:  14287673-2-13 

A Vállalkozó internetes honlapjának 

elérhetősége: 
www.greenpro.hu 

 

A Vállalkozó engedélyei: PEI/001/1435-3/2013 

PEI/001/56-5/2014 

14/5689-9/2013 

14/5689-11/2013 

790-6/2015 

4715-6/2013 

49458-4/2012 

3776-1/2013 

A Vállalkozó KÜJ és KTJ száma: KÜJ: 102329803 

KTJ: 101118102 

A Vállalkozó állategészségügyi telephely 

azonosító száma: 

13-ÁH-070(Á) 

 

A Vállalkozó állategészségügyi szállító 

nyilvántartási száma: 

PEI/001/1435-3/2013 

 

1.2. Vállalkozó központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

 

Cím:  2441 Százhalombatta, Pf. 30 

Telefon:  06 80 296 818, 06 20 489 55 10 

Fax:  06 23 540 359 

E-mail:  info@greenpro.hu 

 

 

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazási köre, elérhetősége 

Az ÁSZF-ben foglaltak a Megrendelővel létrejött egyedi vállalkozási szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. Megrendelő a Vállalkozó által / felé megküldött egyedi 

vállalkozási szerződés aláírásával az ÁSZF-ben foglaltakat elfogadottnak, egyedileg 

megtárgyaltnak és magára nézve kötelezőnek tekinti. 

Jelen ÁSZF szerinti rendelkezésektől az egyedi vállalkozási szerződésben eltérni csak írásban 

és kifejezett szerződési rendelkezés alapján lehet a felek kölcsönös és egybehangzó 

akaratnyilatkozata alapján. Az egyedi vállalkozási szerződésben nem szabályozott 
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kérdésekben az ÁSZF, valamint az adott jogviszonyhoz kapcsolódó hatályos jogszabályi 

rendelkezések megfelelően irányadóak. Amennyiben a megkötött egyedi vállalkozási 

szerződés és az ÁSZF rendelkezései között eltérés van, az egyedi vállalkozási szerződésben 

foglalt rendelkezés az irányadó az adott jogviszonyban. 

Jelen Általános Szerződési Feltételeknek a Megrendelővel való megismertetéséről a 

Vállalkozó oly módon gondoskodik, hogy annak hatályos és teljes szövegét a Vállalkozó 

weboldalán (http://greenpro.hu) közzé teszi, továbbá Megrendelő igénye esetén azt 

elektronikus levélben, illetve - nyomtatott formában - posta vagy fax útján megküldi. Az 

esetleges módosításokról a Vállalkozó az internetes weboldalán előzetesen értesíti a 

Megrendelőt. 

 
1.4. Személyes adatok védelme 

A GREENPRO Zrt, mint adatkezelő a természetes személy, egyéni vállalkozó és őstermelő 

partnereinek a szerződésben feltüntetett személyes adatait a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletében, 

illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben foglalt előírásoknak megfelelően szerződés teljesítése jogcímén kezeli. 

A személyes adatok címzettjei: a GREENPRO Zrt. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó 

munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.   

Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk az adatkezelő 

www.greenpro.hu weboldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.  

 

 

2. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya 

 

2.1. Vállalkozó, a Megrendelő megrendelése alapján vállalja a Megrendelőnél keletkező, 

az egyedi Vállalkozási szerződésben meghatározott hulladékok, veszélyes hulladékok és állati 

eredetű melléktermékek elszállítását és kezelését. A Vállalkozó ezúton nyilatkozza, hogy a 

tevékenységi körébe tartozó állati melléktermékek, hulladékok és veszélyes hulladékok 

begyűjtésére és szállítására érvényes engedélyekkel rendelkezik, mely engedélyek az ÁSZF 

1.1. pontjában kerültek részletezésre. 

2.2. Vállalkozó, a Megrendelő megrendelése alapján vállalja a Megrendelőnél keletkező, 

az egyedi Vállalkozási szerződésben meghatározott hulladékok és veszélyes hulladékok, 

illetve egyéb tartálykocsival szippantható folyékony veszélyes hulladék és iszapszerű 

veszélyes anyagok kitermelését, elszállítását és kezelését. Vállalkozó vállalja ipari és 

közüzemi csatornarendszerek tisztítását, zsír-, és olajfogó, valamint szennyvízátemelő 

berendezések tisztítását, ellenőrzését, karbantartását. 

2.3. A Vállalkozó kínálatába tartoznak még hazánkban egyedülálló módon az alábbi 

szolgáltatások is: állati eredetű melléktermék hűtő-tároló berendezések forgalmazása, zsír-, és 

olajfogók, zsír-, és olajleválasztók, szénhidrogén leválasztók, valamint iszapfogók, és –

leválasztók forgalmazása, valamint hulladék és melléktermék bevallások készítése, akkreditált 

mérések, és vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lebonyolítása. 

 

3. A Vállalkozó bemutatása 

3.1. A Vállalkozó 1996 óta folyamatosan bővülő ügyfélkörének hazai és nemzetközi 

viszonylatban is jelentős szakmai tapasztalattal, országos lefedettséggel, ISO 9001, valamint 

ISO 14001 DEKRA tanúsítvány birtokában végzi a környezetvédelemmel kapcsolatos 

szolgáltatásait. 



 

 

3.2. A Vállalkozó a hulladék, veszélyes hulladék, és állati eredetű melléktermékek 

szállítását speciálisan e célra kialakított, és használt dobozos zárt felépítményű, emelőhátfallal 

rendelkező, könnyen mosható és fertőtleníthető tehergépjárművekkel végzi. 

3.3. Folyékony, valamint iszapszerű veszélyes és nem veszélyes hulladék, illetve az állati 

mellékterméknek minősülő zsíriszap elszállítását a Vállalkozó az előírásoknak és a veszélyes 

áruk közúti szállítására vonatkozó (ADR) követelményeknek megfelelő, nagy teljesítményű, 

speciális szívó-mosó tehergépkocsival végzi. A nagy teljesítményű gépek miatt a szolgáltatást 

relatív rövidebb idő alatt el tudjuk végezni. Speciális, jól felszerelt, új tehergépjárműveink 

vákuumszivattyúval és nagy nyomású mosó-szívó berendezéssel felszereltek, segítségükkel 

akár 15 méter mélyről is fel tudjuk szívni a folyékony, illetve iszapszerű anyagokat. Nehezen 

megközelíthető (nagy távolságok, mélygarázs, stb.) műtárgyak esetében is eredményesen 

végezzük szolgáltatásainkat. 

3.4. A Vállalkozó gépjárműveiben GPS járműkövető rendszert használnak, melynek 

segítségével ellenőrizhető a gépjárművek megállási, és egyéb adatai, ezzel a Vállalkozó a 

hulladék nyomon követhetőségét biztosítja. 

3.5. A Vállalkozó a dugulás-elhárítást, valamint a csatorna-tisztítást helyszíni felmérést 

követően megfelelő típusú és kapacitású tisztítóberendezéssel végzi el. 

3.6. A Vállalkozó az egyéb környezetvédelmi, vagy tisztítási szolgáltatással egy időben 

helyszíni állapotfelmérést végez, majd intézkedési javaslatot tesz. 

 

4. Hatósági hulladék és melléktermék bevallás 

4.1. Környezetvédelmi adatszolgáltatások, engedélyek szakhatósági állásfoglalás-kérés 

esetén a gazdálkodó szervezetnek (természetes személynek is) rendelkeznie kell KÜJ 

(Környezetvédelmi Ügyfél Jel) és KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel) számmal. A KÜJ és 

KTJ szám igénylést a KAR bejelentő lapokon kell teljesíteni a területileg illetékes 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség részére. Az azonosító adatokat a 

Környezetvédelmi Felügyelőség 15 napon belül megküldi. A vonatkozó jogszabály: 78/2007. 

(IV. 24.) Korm. rendelet a  környezeti alapnyilvántartásról. 

4.2. Megrendelő feladata az adatszolgáltatás teljesítése a következők szerint:  

- Hulladék és veszélyes hulladék esetén: 

A hulladékokkal, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítésének módját, 

tartalmát, határidejét, az adatszolgáltatók körét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.). Korm. rendelet szabályozza 

részletesen. 

- Állati melléktermék esetén: 

Az adatszolgáltatást az állati eredetű melléktermék tulajdonosának a 45/2012. (V.8) VM 

rendelet 4. számú melléklete szerint kell megtenni járási Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Hivatalnak. Ezt az adatszolgáltatást minden olyan termelőnek teljesítenie 

kell, akinél állati melléktermék keletkezik. 

Az állati melléktermékeket a 1069/2009/EK rendelet 8., 9., és 10. cikkében foglalt listákkal 

összhangban specifikus kategóriákba kell sorolnia, amely tükrözi az említett melléktermékek 

jelentette köz- és állategészségügyi kockázat mértékét. Az állati melléktermék tulajdonosa a 

keletkezett állati eredetű melléktermékekről nyilvántartást köteles vezetni, melyet legalább 2 

évig meg kell őriznie. 

 

5. A hulladék és melléktermékek összegyűjtésének, szolgáltatás elvégzésének módja 

 

5.1. Az állati melléktermékek, hulladékok és veszélyes hulladékok vonatkozó jogszabály 

szerinti besorolása, a vonatkozó, pontos adatok közlése, valamint a veszélyes hulladékoknak a 



 

 

gyűjtő edényzetbe pakolása, csomagolása, illetve a hulladékok, állati melléktermékek 

szállításra történő előkészítése (azaz a hulladék szabályszerű csomagolása) a Megrendelő 

feladata és felelőssége.  

5.2. Vállalkozó csak olyan állati mellékterméket vagy hulladékot, veszélyes hulladékot 

köteles átvenni, ami ép, környezetszennyezést kizáró csomagolásban kerül átadásra, nem 

folyik, nem csepeg, nem veszélyezteti a gépjármű épségét, tisztaságát és környezetét, 

ellenkező esetben a hulladék átvétele megtagadható.  

Amennyiben a csomagolás, a besorolás vagy az átadással kapcsolatos bármely egyéb 

körülmény tekintetében az illetékes hatóság a Megrendelőnek felróható hibát vagy 

hiányosságot állapít meg, azért a Megrendelő tartozik felelősséggel, így az ebből eredő kár 

(kiszabott bíráság, egyéb marasztalás) megfizetésére is a Megrendelő köteles. 

5.3. Megrendelő állati melléktermék elszállításának megrendelése esetén Vállalkozó a 

Megrendelő igényeinek megfelelő darabszámú gyűjtőedényt bocsát Megrendelő 

rendelkezésére. Vállalkozó – a Feleknek az egyedi Vállalkozási szerződésben rögzített, 

vonatkozó megállapodása alapján – a gyűjtőedényeket a tulajdonjog átruházásával térítés 

ellenében, illetve a tulajdonjog átruházása nélkül térítésmentesen, vagy letéti díj ellenében 

biztosítja a Megrendelő részére. A kihelyezett gyűjtőedények számának változását a 

Vállalkozó tartja nyilván. 

A lejárt fogyaszthatósági idejű hulladék, és az állati eredetű melléktermék általában 240 

literes műanyag gyűjtőedényekben kerül a Vállalkozó által elszállításra, kivéve a raklapos 

tételek, illetve a szippantott zsíriszap. Szükség szerint a szállításhoz 60, és 30 literes zárható 

hordó biztosítására is lehetőség van. A gyűjtőedények a tömegmérést követően sorszámozott 

plombával kerülnek lezárásra az idegenkezűség kizárása érdekében. Igény szerint csere 

göngyöleget biztosít a Vállalkozó. 

Az ömlesztett hulladékok, állati eredetű melléktermékek szállításához, gyűjtéséhez a 

Vállalkozó a Megrendelő részére igény szerint 8-14 m3-s konténert is biztosíthat. 

5.4. Hulladékok és veszélyes hulladékok esetén a megfelelő csomagolás a Megrendelő 

kötelessége. 

Az ADR hatálya alá tartozó veszélyes áruk esetében a hulladék átvétele megtagadható, ha a 

hulladék nem az adott árunak megfelelő, érvényes és ADR minősített csomagolóeszközben 

kerül átadásra.   

Vállalkozó igény esetén egyesítő csomagolást biztosításíthat, amely lehet 220 literes hordó, 

illetve 0,5 m3-s láda 

Megrendelő igényére térítés ellenében biztosítható megfelelő csomagolóeszköz. 

 

5.5. A hulladékok típusától függően raklapon is átadásra kerülhetnek a Vállalkozó részére. 

A Vállalkozó csere raklapot nem szolgáltat, és raklapot nem szállít vissza. 

5.6. Vállalkozó kötelezi magát gyűjtőedény biztosítása esetén, hogy mindig tiszta 

gyűjtőedényeket bocsát Megrendelő rendelkezésére, Megrendelő pedig kötelezi magát, hogy a 

gyűjtőedényeket külsőleg tisztán tartja, rendeltetésszerűen használja. A kihelyezett 

gyűjtőedények épségéért és rendeltetésszerű használatra alkalmasságáért a Megrendelő felel, 

így azok rongálódása, hiánya esetén a gyűjtőtartályok mindenkori bruttó értékét Megrendelő 

köteles számla ellenében megtéríteni a Vállalkozó részére. A gyűjtőtartályok mindenkor 

bruttó értékét Vállalkozó jelen ÁSZF mellékletében teszi közzé. Vállalkozó jogosult az 

egyedi Vállalkozási szerződés hatálya alatt bármikor, illetve annak megszűnését követő 

elszámolás során ellenőrizni a Megrendelőnél található gyűjtőedények állapotát és számát. 



 

 

 

5.7. Amennyiben Megrendelő a hulladék és melléktermék összegyűjtése érdekében nem 

rendel meg Vállalkozótól gyűjtőedényt, úgy köteles az 5.1 – 5.4. pontokban leírt jelmezőkkel 

megegyező gyűjtőedényben gyűjteni a hulladékot, ellenkező esetben Vállalkozó az átvételt 

megtagadhatja. 

5.8. Az elszállításra kerülő hulladék és melléktermékek kilogrammonkénti mérése a 

Vállalkozó elszállítást végző gépjárművein elhelyezett mérleggel történik, mely mérési 

eredményt Felek a számlázás szempontjából irányadónak tekintenek. Az elszállított 

mennyiségről a Vállalkozó az elszállított hulladéknak/mellékterméknek megfelelő 

okmányt állít ki, melyet Megrendelő arra feljogosított képviselője aláírásával és 

bélyegzővel, ez utóbbi hiányában fényképes igazolvány számának feltüntetésével köteles 

igazolni. 

Megrendelő kérésére a mérés történhet a Megrendelő mérlegén, amelynek feltételeit a 

szerződésben rögzíteni szükséges. 

5.9. A Vállalkozó országos lefedettséggel végzi a folyékony, iszapszerű hulladékok és 

állati melléktermékek szállítását, a zsír, és olajfogó műtárgyak, illetve átemelő aknák 

tisztítását. A Vállalkozó által kitermelt, és elszállított hulladék, veszélyes hulladék és állati 

melléktermék esetében az elszállított hulladékok tényleges súlya az ártalmatlanító telephelyén 

mért súlyt kell figyelembe venni és a szállító okmányra felvezetni, igazolni, és ez a súly 

képezi a számlázás alapját. Amennyiben a Megrendelő a mérlegelés tekintetében a fenti 

gyakorlattól el kíván térni, annak feltételeit a szerződésben kell rögzíteni. 

5.10. A vállalkozó a begyűjtött állati melléktermékek és hulladékok ártalmatlanítását minden 

esetben vállalkozó bevonásával végzi. Az ártalmatlanításhoz kapcsolódó díjat a Megrendelő 

felé kiállított számla tartalmazza, így a kiállított számla hulladék, illetve állati melléktermék 

begyűjtése esetén közvetített szolgáltatást is tartalmaz. A közvetített szolgáltatás ténye a 

Megrendelő felé kiállított számlán is minden esetben feltüntetésre kerül. 

 

6. Hulladék és melléktermék fajták 

6.1. Hulladék 

Hulladéknak minősül –a 2012. évi CLXXXV. törvény szerint - bármely a 72/2013. (VIII.27.) 

VM rendelet szerint besorolt anyag, vagy tárgy, amelyet gyártója, vagy birtokosa már nem 

tud, illetve nem akar hasznosítani, így attól megválik.  

6.2. Veszélyes hulladék 

Minden olyan hulladék, amely eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, ill. a 

környezetre kockázatot jelent és nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást 

fejt ki, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályi előírásokban – a 2012. évi 

CLXXXV. törvény és 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet szerint – meghatározott 

veszélyességi tényezőkből legalább eggyel rendelkezik, vagy ilyen jellegű anyagot, összetevőt 

tartalmaz. 

6.3. Állati eredetű melléktermékek 

Hús, hal, és egyéb állati eredetű élelmiszerek előállítása, és feldolgozása során keletkező, 

fogyasztásra, vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok, lejárt szavatosságú, vagy romlott 

húskészítmények, valamint az előkészítés és a feldolgozás keretében keletkező, fogyasztásra, 

vagy feldolgozásra alkalmatlan tejipari melléktermékek, romlott, lejárt szavatosságú,  

egyéb okból forgalomba nem hozható tejipari termékek, illetve a zsírfogóból származó 

iszapok a 1069/2009 EK rendelet és 45/2012. (V. 8.) VM rendelet szerint. 

 

7. Szolgáltatás megrendelésének módja 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149062.596645


 

 

7.1. Megrendelő ajánlatkérésre, megrendelésre, ill. módosításra vonatkozó igényét írásban, 

elektronikus vagy postai úton adhatja le. Telefonos megrendelést, ill. módosítást nem áll 

módunkban elfogadni. 

7.2. A Vállalkozó a Megrendelő által visszaküldött adatlap, és műszaki információk 

alapján készíti el ajánlatát. 

7.3. A Vállalkozó kizárólag az egyedi vállalkozási szerződés tervezet megküldésével ad 

ajánlatot a Megrendelő felé. Az ajánlat az egyedi vállalkozási szerződés megküldésétől 

számított 30 naptári napig hatályos. 

7.4. A Megrendelő vállalja, hogy a megrendeléssel egyidejűleg a kísérőokmány 

kitöltéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató felé eljuttatja. Mindaddig, amíg a Megrendelő 

ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a teljesítést jogszerűen 

megtagadhatja. 

7.5. A Megrendelő kötelezi magát, hogy az általa termelt, illetve összegyűjtött hulladékot, 

veszélyes hulladékot, állati eredetű mellékterméket a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő által termelt, illetve összegyűjtött hulladékot, 

veszélyes hulladékot, állati eredetű mellékterméket az egyedi Vállalkozási szerződés szerinti 

elszállítási címről, az ott meghatározott rendszerességgel elszállítja. A hulladék, veszélyes 

hulladék, illetve állati eredetű melléktermék tulajdonjoga az átadás-átvétellel átszáll a 

Vállalkozóra. 

Amennyiben a Megrendelő nem a kísérő okmányokon meghatározott besorolású és 

minősítésű hulladékot, veszélyes hulladékot, vagy állati eredetű mellékterméket ad át a 

Vállalkozónak, úgy a Vállalkozó jogosult a szállítást visszautasítani vagy a többlet kezelés, 

bírság vagy egyéb jogcímen keletkező többletköltséget a Megrendelőre terhelni , Megrendelő 

pedig köteles a vonatkozó költséget megtéríteni. 

A Megrendelő vállalja, hogy az egyedi vállalkozási szerződésben meghatározott szolgáltatás 

elvégzése érdekében, a Vállalkozó szállító járműveit lehetőség szerint soron kívül engedi be, 

illetve nem várakoztatja a kapun kívül 10-20 percnél tovább (pl. katasztrófavédelmi előírások 

miatt forgalmi ok kivételével megállni és várakozni nem szabad.) Hosszabb várakozási idő 

esetén a Vállalkozó a Megrendelő értesítését követően a szállítást visszautasíthatja és a 

meghiúsult szállítás költségét kiszámlázza. 

Vállalkozó árajánlata 1 óra rakodási időt tartalmaz. Amennyiben a rakodás hosszabb időt vesz 

igénybe, úgy a Vállalkozó a rakodást megszakíthatja vagy a többlet rakodási költséget 

kiszámlázhatja. 

7.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó nem köteles vizsgálni a Megrendelő 

képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát. 

 

8. Teljesítés; vállalkozói díjfizetés általános elvei és módja, számlázás 

8.1. A Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, amennyiben a teljesítéssel összefüggésben 

kiállításra kerülő kísérőjegyen, szállítólevélen vagy egyéb kereskedelmi okmányon, 

munkalapon a Megrendelő, vagy képviselője aláírásával igazolja az átvett hulladék 

mennyiségét, az elvégzett szolgáltatást, a teljesítést. Megrendelő elfogadja, hogy a Vállalkozó 

a jelen pontban foglalt okiratok alapján jogosult számlázására. A Vállalkozó teljesítésének 

időpontja a jelen pont szerinti okirat felek általi aláírásának időpontja. 

8.2. Megrendelő teljesítése szerződésszerű, ha a szerződés alapján a Vállalkozó által 

kiállított számlában szereplő díj a Vállalkozó számláján jóváírásra kerül az esedékességi 

időponton belül. 

8.3. Az egyedi Vállalkozási Szerződésben szereplő díjakról – a díj fajtájától függően – a 

Vállalkozó naptári naponta, hetente, havonta, évente, illetve teljesítési alkalmanként számlát 

állít ki, melyet a Megrendelő, a számla keltétől számított 8 naptári napos fizetési határidővel, 



 

 

átutalással köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10101126-

06032700-01003004 számú bankszámlájára. 

8.4. Az egyedi vállalkozási szerződéshez kapcsolódó részletes számlázási és fizetési 

feltételek tekintetében az egyedi vállalkozási szerződés különös rendelkezései az irányadóak. 

8.5. Felek rögzítik, hogy bármely fél késedelmes fizetése esetén a másik Felet a 

késedelembe esés napjától a hiánytalan kifizetés napjáig terjedő időre, a meg nem fizetett 

díjak összege után a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat 

illeti meg. Megrendelő tudomásul veszi, hogy nemfizetése esetén a Vállalkozó jogosult a 

hulladék elszállítását vagy a szolgáltatás elvégzését megtagadni. 

8.6. Amennyiben az egyedi vállalkozási szerződésben a Vállalkozót kötő határidők vis 

maior, vagy olyan egyéb ok miatt nem tarthatóak be, amelyért Vállalkozó nem felelős, az 

egyedi vállalkozási szerződés szerinti határidők az akadály fennállásának időtartamával 

minden további szerződési nyilatkozat hiányában is meghosszabbodnak. Az akadály 

fennállása alatt a késedelem törvényi jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak. A felek vis 

maior-nak minősítik az olyan a szerződés megkötésekor kellő gondosság mellett sem 

előrelátható körülményt, amelyért a Vállalkozó nem felelős, illetve azt nem képes elhárítani. 

8.7.  Megrendelő a Vállalkozó által megküldött számla alakiságára vagy tartalmára 

vonatkozó reklamációját köteles a számla kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül 

írásban (telefax, e-mail, posta) közölni a Vállalkozóval. Tartalmi kifogás esetén, ha a számla 

több szolgáltatást tartalmaz, a Megrendelő köteles a nem kifogásolt teljesítés ellenértékét a 

számlán feltüntetett határidőre kiegyenlíteni. Vállalkozó a kifogás átvételét követően 

haladéktalanul megvizsgálja a számlapanasz jogosságát és annak eredményéről a bejelentés 

módjával azonos módon, írásban tájékoztatja a Megrendelőt. Amennyiben a Vállalkozó a 

számlareklamációnak helyt ad, úgy az eredeti számlát a mindenkor hatályos számviteli 

szabályoknak megfelelően javítja és a Megrendelő részére megküldi. Nem jogos vagy a fenti 

határidőn túl érkezett kifogás esetén a Vállalkozó a panaszt elutasítja, mely esetben a 

számlareklamációnak a számla megfizetésére halasztó hatálya nincs. 

 

9. Az egyedi Vállalkozási szerződés hatálya, megszűnése, illetve megszűntetése, valamint 

az egyedi Vállalkozási szerződés és az ÁSZF módosítása 

9.1. Az Általános Szerződési Feltételek az egyedi Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan 

részét képezi. Megrendelő az egyedi Vállalkozási szerződés aláírásával kijelenti, hogy az 

Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismerte, azt tudomásul vette és magára nézve 

kötelezőnek elfogadja. 

9.2. Az egyedi vállalkozási szerződés a felek külön megállapodása szerint határozatlan 

időre, valamint határozott időre is köthető. 

9.3. A Vállalkozó a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú 

módosítására jogosult, különösen, ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés, vis major vagy 

a Vállalkozó érdekkörén kívül álló bármely körülményben bekövetkezett lényeges változás 

indokolja. 

9.4. Amennyiben az egyedi vállalkozási szerződés hatálya alatt a Vállalkozótól független 

módon olyan (jogszabály)változás következik be, amely azt eredményezi, hogy a Vállalkozó 

jelen ÁSZF-ben vagy az egyedi vállalkozási szerződésben meghatározott bármely 

kötelezettségének teljesítése jelentős mértékben terhesebbé vagy bármely jogának 

érvényesítése lehetetlenné válik, illetve amennyiben az lényeges mértékben sérti a Vállalkozó 

jelen ÁSZF-ben vagy az egyedi vállalkozási szerződésben meghatározott jogait vagy jelentős 

mértékben növeli a kötelezettségeit, úgy a Vállalkozó jogosult az egyedi vállalkozási 

szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy automatikusan továbbhárítani a Megrendelőre 

minden olyan általa is megfizetendő adót, adó módjára vagy egyéb módon és vagy jogcímen 



 

 

megfizetendő pénzügyi terhet vagy díjat, díjnövekményt, amely a szerződéskötést követően 

hatóságilag, jogszabály vagy a Felek hatáskörén kívül eső más úton került bevezetésre. 

Vállalkozó a fentiek szerinti költségeket jogosult a Megrendelő által fizetendő díjba 

változatlan módon beépíteni feltéve, hogy ezt jogszabály nem zárja ki. Felek (jogszabály) 

változásnak minősítik a Vállalkozó tevékenységére vonatkozó, illetve azt közvetlenül vagy 

közvetetten érintő bármely jogszabályi vagy hatósági kötelezést, egyéb kötelező érvényű 

intézkedést vagy szabványt, ide értve a Vállalkozó más partnerének egyoldalú intézkedését is, 

mely a jelen ÁSZF-ben vagy az egyedi vállalkozási szerződésben foglaltak teljesítésére 

hatással bír. 

9.5. Az egyedi Vállalkozási szerződés megszüntetésének esetei: 

9.5.1. A határozatlan időtartamú egyedi Vállalkozási szerződés esetén Bármelyik fél a másik 

Félhez intézett indokolás nélküli, írásbeli nyilatkozattal közölt rendes felmondásával. A 

felmondás időtartama 30 (harminc) nap, melynek kezdőnapja az értesítés átvételét követő nap. 

9.5.2. Bármelyik fél a másik Félhez intézett írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal közölt, 

indoklással ellátott, azonnali hatályú, rendkívüli felmondásával. A fél akkor jogosult az 

egyedi Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél az egyedi 

Vállalkozási szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit súlyosan 

megszegi. 

9.5.3. A Felek közös megegyezésével. 

 

 

10. Titoktartás 

10.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy az egyedi Vállalkozási 

szerződés teljesítése során akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb úton tudomására 

jutott műszaki, jogi, üzleti és gazdasági információt, tényt, adatot, avagy dokumentumot 

bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra, nem teszik harmadik 

személyek részére hozzáférhetővé, kivéve, ha ahhoz a másik Fél előzetesen írásban 

hozzájárult, illetve hatósági előírás vagy kötelezés teljesítése érdekében. A titoktartási 

kötelezettség az egyedi Vállalkozási szerződés ideje alatt és annak megszűnését követően is 

fennáll. 

10.2. Megrendelő az egyedi Vállalkozási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy 

a Vállalkozó, az általa kötelezően teljesítendő adatszolgáltatás során a Megrendelőt érintő 

adatok tekintetében hivatalos szervek és szakhatóságok részére adatszolgáltatást teljesítsen. 

 

11. Egyéb rendelkezések 

11.1. Az elszállított hulladékról a vonatkozó 2012. évi CLXXXV. Törvény, valamint a 

309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet értelmében, illetve az elszállított állati 

melléktermékekről a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a Megrendelő és a Vállalkozó is 

nyilvántartást vezet. Szakhatósági ellenőrzésnél, a Megrendelő nyilvántartása és 

Megrendelőnél megőrzött a Vállalkozó által aláírt és lebélyegzett okmányok példányai 

igazolják a keletkezett hulladék szabályos elhelyezését. Szakhatósági ellenőrzés során a fenti 

kormányrendelet értelmében az átvett és elszállított hulladék tulajdonjoga a Vállalkozót illeti, 

így annak szabályos elhelyezése is Vállalkozót terheli. Vállalkozó a Megrendelőt terhelő éves 

hulladék és állati melléktermék adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez az általa 

elszállított hulladékok tekintetében az adatokat a Megrendelő részére biztosítja. 

11.2. Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá 

jogállásában, gazdálkodásában és egyéb az egyedi Vállalkozási szerződéssel összefüggő 

adataiban vagy körülményeiben bekövetkezett változásról haladéktalanul írásban tájékoztatni 

a Vállalkozót. Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve 



 

 

csődeljárásról a Vállalkozót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban 

tájékoztatni. A Vállalkozó a Megrendelő fenti adatai, illetve körülményei megváltozására 

vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel 

összefüggésben felmerülő kárának megtérítését követelheti a Megrendelőtől. 

11.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó alkalmazásában álló gépjárművezető 

és rakodó és egyéb munkavállalók a Vállalkozó nevében szerződés megkötésére, 

módosítására, nyilatkozat megtételére és a Vállalkozót terhelő kötelezettség-vállalásra nem 

jogosultak. Szerződés megkötésére, módosítására, nyilatkozat megtételére és a Vállalkozót 

terhelő kötelezettség-vállalásra kizárólag a GREENPRO Zrt. vezérigazgatója jogosult. 

11.4. Felek az egyedi Vállalkozási szerződéssel vagy az Általános Szerződési Feltételekkel 

kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérlik 

megoldani. Ennek sikertelensége esetén a szerződésből eredő mindennemű jogvita 

eldöntésére a Vállalkozó székhelye szerint rendes Bíróságok kizárólagos illetékességét kötik 

ki. 

11.5. A Vállalkozási szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben nem 

szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben megjelölt jogszabályokban 

foglaltakat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

Százhalombatta, 2018. május 25. 

        

  Bédi Attila 

vezérigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A lejárt fogyaszthatósági idejű hulladék, és az állati eredetű melléktermék gyűjtésére 

biztosított 240 literes műanyag gyűjtőedény ára:  

Bruttó: 17.526,- Ft 

Az ár visszavonásig érvényes. 

 

 

  


