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Tisztelt Bizottság!

2011.  év  során  kerületünkben  három  alkalommal  és  három  helyszínen  történt  a 
veszélyeshulladék  gyűjtése.  A lakosság  által  egyre  nagyobb  ismertségre  és népszerűségre  
tekintettel az idei évben szeretnénk  hat alkalomra bővíteni  a gyűjtést. 
A  HungaroControl  Magyar  Légiforgalmi  Szolgálat  Zrt. által  2011-ben  kiírt  „Társadalmi 
felelősségvállalás”  pályázaton  kerületünk  1.250.000,-  Ft  támogatást  nyert  el, 
veszélyeshulladék gyűjtés  céljára. 
A támogatás a hatszori gyűjtés költségeinek körülbelül  egyharmadát fedezi.
Tervezett  időpontok:  2012.  április  14,  május  19,  július  28,  szeptember  22,  október  20, 
valamint december 1, szombati napok. 

Helyszínek:
1., Bakáts tér 14. sz. (Polgármesteri Hivatal)  előtt
2., Napfény utca (Lidl áruház) előtt
3., Lenhossék utcai park (a Park Márton utcai oldalán)

A  korábban  foglalkoztatott  szállító  az  .A.S.A.  Magyarország  Kft,  melynek  Vállalkozási  
Szerződését csatolom.

Kérem a T. Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. március 13.

   Temesiné Apollónia  Aranka s.k.
             irodavezető

Határozati javaslat:

A  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és Környezetvédelmi  Bizottság a 2012.  április  14, 
május  19,  július  28,  szeptember 22, október 20, valamint  december  1.-jén  megrendezésre  
kerülő  veszélyeshulladék-gyűjtési  akcióval  egyetért,  és  kéri  a  Polgármestert,  hogy  az  Sz-
……./2012. sz. előterjesztés mellékletét képező vállalkozási  szerződést kösse meg az .A.S.A. 
Magyarország Kft-vel,  a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester



VÁLLALKOZÁSI  SZERZ ŐDÉS
veszélyes hulladék szállítására, elhelyezésére

amely létrejött egyrészről  a 

BUDAPEST  FŐVÁROS  IX.  KERÜLET  FERENCVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

(cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

bankszámláját  vezető pénzintézet neve:................................................................

bankszámla  száma:……………..........................................................................

mint  megrendelő   ( továbbiakban:  Megbízó),  másrészről  az 

 .A.S.A. Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 53.)

 mint vállalkozó  (továbbiakban: Vállalkozó)  között az  alábbi feltételekkel:

1.) Szerződés  célja:   A  Megbízó által  szervezett,  lakosok  által  összegyűjtött,  a 
98/2001.  (VI.  15.)  Korm.  sz.  rendelet  hatálya  alá  eső  veszélyes  hulladékok 
szállítása,  ártalmatlanításának  biztosítása,  betartva  a  tevékenység  végzését 
szabályozó előírásokat.

2.) Szerződés tárgya:  Jelen  szerződés  1.  sz.  mellékletében  felsorolt  hulladékok 
elszállítása, jogszabály szerinti  elhelyezése.

3.) Megbízó   kötelezettségei:  
3.1. Az  összegyűjtött  veszélyes  hulladékok  elszállítására  a  Vállalkozó- t  a  szállítás 

tervezett időpontja előtt  legalább 7 munkanappal telefonon/faxon - az elszállítandó  
anyagok fajtájának, tervezhető, tapasztalati mennyiségének közlésével - értesíteni.

3.2. A  lakossági  veszélyes  hulladék  begyűjtés  helyszínének  meghatározása, 
meghirdetése.  Az adott  helyszínen  a  gyűjtő  tehergépjármű  és  munkatársainak  a 
veszélyes  hulladékok  gyűjtésének,  osztályozásának,  szállításra  való 
előkészítésének helyszíni  biztosítása.

3.3. Elszállításkor biztosítani  a hulladékok gyűjtőhelyére  történő belépést és behajtást, 
valamint  parkolást,  az  elszállítandó  hulladékok  megközelítését,  az  átadás 
lebonyolítását.

3.4. A  Vállalkozó  által  biztosított  ártalmatlanító  helytől  eltérő  diszponálás  esetén,  a 
szállítás  megkezdése  előtt  tájékoztatni  Vállalkozó-t  a  biztosított  fogadási 
feltételekről.

3.5.  „K”  vagy  „SZ”  Kísér őjeggyel  történő  elszállításhoz,  illetve  a  jogszabályban 
előírt  nyilvántartások  vezetéséhez,  jelentési  kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
adatokat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

3.6. Amennyiben  az 1. sz. mellékletben  szereplő  hulladékoktól eltérő, vagy új  fajtájú 
hulladék  keletkezik  elszállítási  igény  bejelentésekor  erről  haladékalanul  értesíti  
Vállalkozó-t, ajánlatot  kérve az új hulladék elhelyezésére.



3.7. Amennyiben  elháríthatatlan  okok  miatt  az  egyeztetett  helyen  és időpontban  a 
hulladékok átadása akadályba ütközik, a korábban egyeztetett időpont előtt köteles 
e tényről Vállalkozó-t értesíteni.

3.8. A  Vállalkozó által  a  szállításról  és  ártalmatlanításról  –  Megbízó  
teljesítésigazolását  követően  -  kiállított  számlát  a  kézhezvételtől  számított  30 
napon belül  kifizeti.  Fizetés késedelem esetén Vállalkozó  a hatályos jogszabályok 
alapján  a jegybanki alapkamat  kétszeresét kitevő  késedelmi  kamatot  számít  fel,  
vagy  ismétlődés  esetén  csak  előre  fizetéssel  szállítja  el  a  hulladékot.  Fizetés 
elmulasztása  esetén  bírói  út  mellőzésével,  Megbízó köteles  a  hulladék 
visszavételére.

3.9. Az  ide  vonatkozó  jogszabályok  alapján  (98/2001. Korm.  rendelet,  ADR)  a 
veszélyes  hulladékot  a szállításra  feladónak,  lakosságnak  úgy  kell  előkészíteni,  
csomagolni,  hogy az átadás során ne jelentsen többletveszélyt  a környezet-, az élet  
és egészség-, a közlekedés-, illetve  a vagyon  biztonságának  tekintetében,  valamint  
a kísérő okmányok adataival a szállítmány elemei azonosíthatóak legyenek.  

4.) Vállalkozó   kötelezettségei:  
4.1. A Megbízó  által,  az általa  meghatározott  maximálisan  3 db helyszínen,  egyidőben 

szelektíven  összegyűjtött,  1.  sz.  mellékletében  rögzített  veszélyes  hulladékok 
előzetes  egyeztetett  időpontban  történő  elszállítása,  elhelyezése,  egyeztetett  
ártalmatlanító  helyre.

4.2. A  veszélyes  hulladékok  elhelyezését  igazoló  szállítólevelek  és  „SZ”  vagy  „K” 
Kísérőjegyek helyszínen  történő aláírása.

4.3. A  Megbízó  igénye  alapján  bemutatja  a  tevékenység  végzésére  jogosító  
engedélyeket.

4.4. A hulladékok átvétele, elszállítása az ártalmatlanító  helyekre.
4.5. Az  átvett  hulladékokat  a  szerződés  1.  pontja  szerinti  hatályos  jogszabályoknak  

megfelelően kezelni,  szállítani  és ártalmatlaníttatni.
4.6. Végzett  tevékenységről a jogszabályi  előírásnak megfelelően nyilvántartást vezetni.  

Megbízó kívánságának  megfelelően,  részére  végzett  tevékenység nyilvántartásába 
betekintést nyújtani,  kérésére igazolást adni a hulladékok elhelyezéséről.

4.7. A szerződés 3.6. pontja szerinti  igényre  az ajánlatot 7 munkanapon belül  megtenni.
4.8. A  végzett  tevékenységről  megállapodás  szerinti  átutalásos  számlát  készíteni  

Megbízó részére.
4.9. Az  összegyűjtött  veszélyes  és speciális  hulladékok  lakosságtól történő  átvétele,  a 

jogszabálynak  megfelelő  szállításhoz  való  előkészítése  oly  módon,  hogy  a 
hulladékok ne keveredhessenek, az elszállítás  szennyezés-mentesen történhessen.

4.10. A veszélyes hulladék átvételhez személyzetet,  a gyűjtőhelyen és a szállítóeszközre  
rakáshoz rakodóeszközt, szükség szerint rakodót biztosítani.

4.11. Az átvett hulladékokról 3 példányos szállítólevelet  készíteni,  melynek  2. példányát 
Vállalkozó képviselőjének aláírása és igazolása után, részére átadni.

4.12. Elszállításhoz biztosítani  a szabályosan kitöltött,  cégszerűen aláírt  „K” vagy  „SZ” 
Kísérőjegyet.

4.13. Az  ide  vonatkozó  jogszabályok  alapján  (98/2001.  Korm.  rendelet,  ADR)  a 
veszélyes  hulladékot  a  Vállalkozónak  úgy  kell  előkészíteni,  csomagolni,  
osztályozni,  hogy  az a szállítás  során ne jelentsen többletveszélyt  a környezet- , az 
élet  és  egészség-,  a  közlekedés-,  illetve  a  vagyon  biztonságának  tekintetében, 
valamint  a  kísérő  okmányok  adataival  a  szállítmány  elemei  azonosíthatóak 
legyenek.  



5.) Egyéb megállapodások:
5.1. Jogszabályi  változások,  területi  hatósági  engedélyek  hatály- változása  esetén 

Vállalkozó  jogosult  a  vonatkozó  engedélyekkel  rendelkező  alvállalkozó 
bevonására,  a  szerződés  teljesítésének  biztosítására.  Az  alvállalkozó  munkáját  a 
Vállalkozó szavatolja.

5.2. Megbízó  részéről  teljesítésigazolásra  Temesiné  Apollónia  Aranka  irodavezető 
jogosult.

5.3. Megbízó  teljesítésigazolását követően a hulladékok szállításáért  és elhelyezéséért a 
jelen  szerződés 1. sz.  mellékletében  feltüntetett  díjat  fizeti  Megbízó a Vállalkozó  
részére.

5.4. Megbízó tudomásul  veszi,  hogy  a hulladékok  tulajdonjoga  átvételt  követően,  a 
vállalkozási díj megfizetésével kerül Vállalkozó vagy ártalmatlanító tulajdonába.

5.5. Vállalkozó kijelenti,  hogy tevékenységét a területi  elv szerinti egyeztetésés gyűjtő- , 
illetve  célfuvarok szervezésével végzi.

5.6. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  veszélyes  hulladékok  kezeléséből  származó  
esetleges haszon kizárólagosan Vállalkozó- t illeti  meg.

5.7. Amennyiben szerződésben vállalt  kötelezettségeitől  valamelyik  fél  eltér  és emiatt  a 
másik  félnek  kára, vagy többletköltsége keletkezik, úgy  azt a hibás fél köteles 20 
munkanapon belül  megtéríteni.  A térítés alapja  a vétlen fél  által számlához csatolt  
bizonyíték,  bizonylat.  A  vétlen  fél  az  általa  észlelt  hiányosságot,  nem 
megfelelősséget  azonnal  és a  helyszínen  írásban  rögzíti  és  átadja  az érintett  fél  
részére.  A felek  megállapodtak  abban,  hogy  ezen  azonnali  és  helyszíni  írásbeli  
rögzítés és dokumentum átadás hiánya, érdekmúlást eredményez. 

5.8. Mentesül  a  Vállalkozó teljesítési  kötelezettsége  alól,  amennyiben  a  Megbízó 
hibájából a 3. pontjában jelzett  kötelezettségek nem teljesülnek. Ebben az esetben a 
Vállalkozó a kiszállás  díjára jogosult,  és a Felek új  szállítási  időpontot állapítanak 
meg.  A Megbízó  kérésére  a Vállalkozó  a helyszíni  felmérést követően ajánlatot 
adhat a gyűjtési,  előkezelési,  csomagolási munkák külön díjazás ellenében történő  
elvégzésére, az okmányok megfelelő  előkészítésére.

5.9. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Megbízó részéről:  

………......................................................................................…………………….
Megbízó részéről: Vince Attiláné 217-1725

            Vállalkozó részéről: Zrupkó Gábor 30/222-75-85

jogosultak e szerződés aláíróin kívül  intézkedni.
5.10. Jelen szerződést Felek határozott időre, 2012. december 31-ig kötik. 
5.11. Felek  vállalják,  és tudomásul  veszik,  hogy  a  jelen  szerződés  alapján  nyújtott  

szolgáltatásokkal,  a szerződés megkötésével- , illetve  megszűnésével kapcsolatos, a 
vonatkozó  jogszabályokból  adódó  adatszolgáltatási  kötelezettségek  teljesítését 
egymás  értesítése  nélkül  biztosítják,  illetve  az  ehhez  szükséges  adataikat 
egymásnak átadják. 

5.12. A szerződés az 1. sz. melléklettel együtt  érvényes.
5.13. Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  PTK  és  a  hulladékokra, 

valamint  az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.
5.14. Jogvitás  kérdésekben szerződő  felek  alávetik  magukat  a  Pesti  Központi  Kerületi  

Bíróság illetékességének.



5.15. A  szerződő  felek  a  szerződést  átolvasták,  értelmezték  és  mint  akaratukkal 
mindenben  megegyezőt helybenhagyólag  aláírták.

Budapest, 2012. 

.................................................... ....................................................... 
              MEGBÍZÓ                                VÁLLALKOZÓ

Pénzügyi ellenjegyző:

…………………………………
Nyeste Marianna
Pénzügyi Iroda vezetője



1. számú Melléklet

az .A.S.A. Magyarország Kft. (Vállalkozó), és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata  (Megbízó) között létrejött, veszélyes hulladékok szállításáról szóló 

Vállalkozási Szerződéshez:
1.)  A  Felek  megállapodtak  abban,  hogy  a  Megbízó  által  kiírt  lakossági  veszélyes 

hulladék begyűjtési  szolgáltatást maximum 3 db  Budapest IX. kerüle ti helyszínen, 
egy  időpontban  269.500,-  Ft  +  ÁFA  /  alkalom /  max.  3  db  helyszín  szolgáltatási 
díjté te len biztosítja  a Vállalkozó  a Megbízó  részére. A Felek  megállapodtak  abban, 
hogy  amennyiben  3-nál  több helyszínen  szükséges egyidejűleg  a gyűjtést  végrehajtani,  
annak  díja  további  85.000,-  Ft +  ÁFA /  helyszín  /  alkalom.  A szolgáltatási  díj  nem 
tartalmazza az összegyűjtött  hulladékok ártalmatlanításának  (konkrét átvett  tömeghez és 
hulladékfajtához kapcsolódó) költségeit.  

2.)  A Megbízó  által  átadandó  veszélyes hulladékok listája,  az  általa  a Vállalkozónak 
fize tendő ártalmatlanítási díjakkal

a bevizsgálási eredményektől, a hulladék összetételétől függően a következők:

EWC kód A hulladék megnevezése

Az 
ártalmatlanítás 
díja (nettó, 
Ft/kg)

16 06 01* Savas ólom akkumulátorok 0,-

20 01 21* Fénycsövek hulladékok 0,-

16 03 05* Gyógyszerek 180,-

20 01 35*

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 
hulladékoktól 0,-

08 01 11* Festék- vagy lakk-hulladékok 166,-

08 03 17* Irodai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái 144,-

13 02 08* Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok 36,-

20 01 13* Halogénmentes oldószer 97,-

15 01 10* Szennyezett (fém, műanyag, üveg) göngyöleg 143,-

15 01 11* Spray- flakonok 79,-

15 02 02* Szennyezett felitató (rongy, szűrő) 138,-

16 01 07* Olajszűrő 83,-

16 01 14* Fagyálló 112,-

16 05 06* Ismeretlen vegyszerek 975,-

20 01 27* Ragasztómaradékok 166,-

20 01 33*

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 
01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 0,-

20 01 15* Lúgok 75,-

20 01 19* Növényvédőszerek 202,-

20 01 14* Savak 184,-

A fenti árak nem tartalmazzák az  ÁFA-t!



Az  átvételi  árak  tartalmazzák  a  hulladék  ártalmatlanítását,  de  nem  foglalják  magukba  a 
szállítási és egyéb költségeket, melynek díjtételei megegyeznek alábbiakban megadottakkal.

3.) Speciális hulladékok:
A Vállalkozó  vállalja,  hogy az alábbi,  részére átadott speciális  hulladékokat, a jogszabálynak  
előírt  módon kezeli, az alábbi kiegészítő  költségek figyelembevételével:  

Speciális  hulladékok:
- lökhárító  hulladék kezelési költsége:   39,- Ft / kg + ÁFA
- autógumi hulladékok kezelési költsége:   55,- Ft / kg + ÁFA
- autó szélvédő hulladék kezelési költsége:   39,- Ft / kg + ÁFA
- hulladékok között lévő  kommunális  hulladék: 39,- Ft / kg + ÁFA
- étolaj:   41,- Ft / kg + ÁFA

4.) Kiegészítő  díjtételek: 
Veszélyes hulladékok  telephelyi  osztályozása: 59.-  Ft  +  ÁFA  /  kg,  a  beszállított  teljes 
mennyiségre  számítva.  

Mérlegelési díj: 2.995.- Ft + ÁFA / alkalom (1 tonna feletti mennyiség esetén szükséges).
 

Az ide  vonatkozó  jogszabályok  alapján (98/2001. Korm.  rendelet,  ADR) a veszélyes 
hulladékot a szállításra  feladónak kell úgy előkészíteni,  csomagolni,  hogy  az a szállítás  során 
ne jelentsen többletveszélyt  a környezet-, az élet  és egészség-, a közlekedés-, illetve  a vagyon 
biztonságának  tekintetében,  valamint  a  kísérő  okmányok  adataival  a  szállítmány  elemei 
azonosíthatóak  legyenek.  A fenti  díjtételek  veszélyes árunak minősülő  hulladék  esetén nem 
érvényesek.

A fentiekben ismertetett  szolgáltatási díjak 2012. december 31-ig.  

Budapest, 2012. 

.................................................... ....................................................... 
            MEGBÍZÓ                         VÁLLALKOZÓ 


