Hatályos: 2020. február 1.-től visszavonásig
Veszélyes hulladék átvételi szerződési feltételek (VhÁSzF)
Szolgáltatás szakmai tartalma:
Vállalkozó a jogszabályi előírásoknak megfelelő hatósági engedélyeinek birtokában vállalja a Megrendelő
tevékenységéből származó, a Megrendelő tulajdonában lévő veszélyes hulladékok átvételét.
A határozatok másolatai a www.tiszapark.hu/kozlemenyek oldalon megtekinthetők.
A vonatkozó jogszabályi környezet:
 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (továbbiakban Ht.)
 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről (továbbiakban VM rendelet)
 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabályairól (továbbiakban Kormányrendelet)
A Megrendelő kötelezettségei:
 Megrendelő köteles a megrendelés alkalmával az elszállításra váró hulladékokról, valamint azok
csomagolásáról a Kormányrendelet és a VM rendelet előírása szerinti minőségi és mennyiségi
jellemzőket a legjobb tudása szerint megadni, mely tájékoztatásért Megrendelő szavatol és teljes körű
felelősséggel tartozik. A veszélyes hulladékok beazonosítását a VM rendelet 1. számú melléklete alapján
kell, hogy elvégezze.
 Megrendelő köteles szelektív módon, fajtánként gyűjteni a tulajdonában lévő veszélyes hulladékokat, a
telephelyén kialakított megfelelő műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyen.
 Megrendelő köteles a veszélyes hulladékokat a Kormányrendelet vonatkozó előírásai szerint szállításra
előkészíteni: az ADR előírásai szerint feliratozni, csomagolni.
 A Megrendelőnek lehetősége van az összegyűjtött veszélyes hulladékát saját gépjárművel beszállítani
Vállalkozó telephelyére, előre egyeztetett időpontban, a szállítási feltételek megléte esetén, a jogszabály
szerinti kísérődokumentumok birtokában („SZ”-lap(ok)). Nem megfelelő csomagolásban beszállított
veszélyes hulladékok átvételét a Vállalkozó megtagadhatja. Az átvételig a veszélyes hulladék a
Megrendelő tulajdonát képezi, az ezzel járó kötelezettségekkel együtt.
 A Megrendelő megbízhatja Vállalkozót a szállítás lebonyolításával, ebben az esetben Megrendelő
gondoskodik a szállításra előkészített hulladékok Vállalkozó szállítójárművére történő fel- illetve
berakodásáról.
A Vállalkozó kötelezettségei:
 Vállalkozó a megrendelésben meghatározott hulladékokat a megállapodott mennyiségben és
minőségben veszi át és szállítja el. Ennek keretében Vállalkozó jóváhagyja a hulladékok azonosító
kódját (HAK), illetve szükség esetén javaslatot tesz a Megrendelő felé annak megváltoztatására.
 Vállalkozó a Megrendelővel kötött megállapodásban rögzített szolgáltatási díj alapján biztosítja a
Rendeletekben előírt okmányokat, bizonylatokat (hulladékfeliratok, bárcák, SZ lap, GY lap,
mérlegjegy).
 A hulladék átvételével annak tulajdonjoga átszáll a Vállalkozóra. A hulladék csakis akkor tekinthető
átvettnek, ha a hulladékkísérő okmányokat Vállalkozó aláírásával és cégbélyegzővel ellátta, a szállítási
lap és a mérlegjegy megfelelő példányát postai úton – a számlával egyidejűleg - visszajuttatta a
Megrendelőnek.
 A hulladék tömegének (kg) hiteles mérése minden esetben Vállalkozó telephelyén, hitelesített
mérlegen történik. Megrendelő jogosult a saját hulladékának mérése alkalmával - a munkavédelmi
szabályok betartása mellett - a méréskor jelen lenni. Amennyiben ezen igényét Vállalkozó felé
előre nem jelzi, a mérésen nem vesz részt, úgy a hiteles mérés eredményét visszavonhatatlanul
elfogadja. Amennyiben a hulladék és a hozzá tartozó göngyöleg egymástól gazdaságosan nem
választható el, vagy a végső hulladékkezelést végző vállalkozás csak egyben tudja kezelni, úgy a
hiteles mérések alkalmával a hulladék bruttó tömegéből a göngyöleg tömege nem kerül levonásra,
így a Felek elszámolásában a bruttó tömeg képezni az elszámolás alapját.
 Vállalkozó a hulladék átvételét a Rendeletekben rögzített esetekben megtagadhatja. Ilyen esetben
Vállalkozó a Megrendelő költségén a hulladékot visszaszállítja a Megrendelőnek, így annak
tulajdonjoga továbbra is Megrendelőt illeti.
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Amennyiben
 a hulladék elszállítása a Megrendelő érdekkörébe eső ok miatt meghiúsul, úgy Vállalkozó a
meghatározott szállítási díj 80 %-át;
 a Megrendelő hibájából Vállalkozó annak telephelyén várakozni kényszerül, úgy Vállalkozó minden
megkezdett órát figyelembe véve nettó 2.000 Ft/óra várakozási díjat;
 a hulladékszállításra történő előkészítésben a Vállalkozó tevékeny részvétele szükséges, úgy minden
megkezdett órát figyelembe véve nettó 3.000 Ft/óra előkészületi díjat
jogosult felszámolni, melyek tényét és az időtartamot a jelenlevők írásban rögzítenek Vállalkozó
munkalapján, amely teljesítési igazolásként szolgál.
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