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Ezen dokumentum a HAJDU Infrastruktúra Zrt. szellemi tulajdona, szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, közlése, 
harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele, a HAJDU Infrastruktúra Zrt. írásos engedélye nélkül tilos! 
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Vállalkozó adatai: 
 

Név:  HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. 
Cégjegyzék szám: 09-10-000106 
Adószám:   11145961-2-09 
Statisztikai szám 11145961-6820-114-09 
Bankszámla sz.: 11600006-00000000-25036309 
Székhely:  4243 Téglás, külterület 135/9. hrsz. 

 
PREAMBULUM:  

a) Jelen dokumentumban Vállalkozó alatt minden esetben a HAJDU Infrastruktúra Zrt., 
Megrendelőként pedig a Külső bérártalmatlanítási szerződésben feltüntetett szerződött 
fél értendő. 

b) Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó és Megrendelő között létrejövő fenti 
Külső bérártalmatlanítási szerződésnek jelen Bérártalmatlanítás Általános Szerződési 
Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. 

c) Megrendelőnek jelen Bérártalmatlanítás Általános Szerződési Feltételektől eltérő, 
azzal ellentétes, vagy azt kiegészítő szerződéses feltételei a fenti körben akkor sem 
érvényesülnek, ha egyébként Vállalkozó erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot nem 
tesz, illetőleg, ha egyébként Megrendelő kinyilvánította, hogy a saját feltételei alapján 
kíván teljesíteni. 

d) A Külső bérártalmatlanítási szerződés, annak mindenféle módosítása vagy 
kiegészítése csak írásbeli formában érvényes. A szerződéskötéskor a felek között 
létrejött szóbeli megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat szerződéskötéskor 
Vállalkozó kifejezetten írásban igazolja. Ugyanez érvényes a szerződéskötést 
követően létrejövő szerződés-módosításokra is. 

1. A KÜLSŐ BÉRÁRTALMATLANÍTÁS SZABÁLYOZÁSA 

a) Megrendelő minden esetben köteles Vállalkozó részére az ártalmatlanítani kívánt 
szennyvízből reprezentatív mintát szolgáltatni. 

b) A minta hiányában Vállalkozó megtagadhatja az ipari szennyvíz ártalmatlanítását. 

c) A mintát a Vállalkozó saját tulajdonú laboratóriumában bevizsgálja és megállapítja, hogy 
alkalmas-e a szennyvíztisztító rendszere a kezelni kívánt szennyvíz ártalmatlanítására. 

d) Megrendelő Vállalkozó részére köteles megadni a várható kezelni kívánt mennyiséget és a 
leszállítás várható ütemezését 

e) A teljes leszállítandó mennyiség megnevezése Megrendelés, az egyes leszállított 
részletek megnevezése Szállítmány. 
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f) Vállalkozó a minta alapján és a kezelni kívánt mennyiség ismeretében egyedi árajánlatot 
ad Megrendelő részére. 

g) Az árajánlat tartalmazza a várható szennyvíz mennyiséget, valamint az ártalmatlanítás 
egységárát.  

h) Megrendelő az árajánlat elfogadásával megrendeli Vállalkozó szolgáltatását. 

i) Megrendelő az árajánlat elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kezelni kívánt 
mennyiséget 15 munkanapon belül a Vállalkozó telephelyére elszállítatja. 

j) Az ipari szennyvíz szállítása Megrendelő feladata. 

k) Az ipari szennyvíz szállításával kapcsolatban felmerült összes költség Megrendelőt 
terheli; kötelezettségek és hatósági előírások betartása Megrendelő feladata. 

Vállalkozó szennyvíztelephelyi átvételi pontjáig történő beérkezéséig Megrendelő viseli a 
szennyvízzel összefüggő kárveszélyt.  

l) Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden Szállítmány esetén ismételt mintavétel 
történik, melyről vizsgálati jegyzőkönyv készül.. Felek képviselői minden mintavételi 
jegyzőkönyvet aláírásukkal látnak el. A tényleges szennyvíz leszállítása után Vállalkozó 
ismételten mintát vesz és összeveti az ajánlatadás előtti mintával. Mind a két mintavétel 
esetén mintavételi jegyzőkönyv készül, melyet Felek képviselői aláírásukkal látnak el. 
Amennyiben Megrendelő nincs jelen az egyes Szállítmányok átadásakor, úgy részéről 
aláírtnak tekintendő az ismételt mintavételi jegyzőkönyv. 

m) Megrendelő kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy egyik Szállítmány sem tartalmaz 
kadmiumot, krómot, vanádiumot és molibdént, valamint 5%-nál nagyobb mennyiségű 
olajat, valamint tudomásul veszi, hogy az ilyen szennyvizeket Vállalkozó nem veszi át. 

n) Megrendelő kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa átadott Szállítmány 
összetétele megegyezik az árajánlat alapját képző minta összetételével. 

o) Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden Szállítmány összetétele az ajánlatadáskor 
kapott vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott paramétereket maximum 10%-val lépheti 
túl. Ammenyiben a laboratóriumi vizsgálati eredmények jelentős (10%-ot meghaladó) 
eltérést mutatnak, új árajánlat kerül kiadásra. 

p) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a mintavétel elemzésének ideje 24 óra. 

q) Amennyiben Megrendelő nem várja ki a mintavétel elemzését, hanem Vállalkozó 
tározójába elhelyezi a Szállítmányt, úgy vállalja a felelősséget érte. Ha a Szállítmány 
bármely paramétere az ajánlatadáskor meghatározott mértéknél jobban eltér a 
reprezentatív mintáétól, Vállalkozó új eseti ajánlatot ad ki az adott Szállítmány kezelésére, 
mely a Megrendelésbe tartozó többi Szállítmány egységárát nem befolyásolja. A kiadott 
új árajánlat elfogadásáról Megrendelő 3 munkanapon belül köteles nyilatkozni. Ennek 
hiányában az új, adott Szállítmányra vonatkozó árajánlat elfogadottnak tekintendő. 
Amennyiben a leszállított szennyvíz annyira eltérő az ajánlatadáskor kapottól, hogy 
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Vállalkozó berendezéseivel nem kezelhető, úgy Megrendelő köteles elszállítani a 
leengedett szennyvízzel elszennyezett, tározóban lévő szennyvízmennyiséget, de 
maximum 80 m3-t. 

2. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

a) Vállalkozó az átvett ipari szennyvízre vonatkozóan 4 példányban „SZ” lapot állít ki, mely 
tartalmazza a törvényi előírásoknak megfelelő adatokat. 

3. VÁLLALKOZÓI KÜLSŐ BÉRÁRTALMATLANÍTÁS DÍJA 

a) A külső bérártalmatlanítás díja az első, reprezentatív minta alapján kerül meghatározásra. 

b) Az 1. rész k)-o) pontjaiban szabályozott esetekben a külső bérártalmatlanítás díja eltérhet 
az eredeti árajánlattól.  

 

4. SZÁMLÁZÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 

a) A bérártalmatlanítás elszámolása hídmérleggel történő mérlegelés alapján történik, melyet 
a mérleget kezelő rendészeti személyzet képviselője és a szállító jármű sofőrje írnak alá. 
Vállalkozó a mérlegjegy alapján 8 munkanapon belül köteles kiállítani a számviteli 
jogszabályoknak megfelelő számlát. A számla mellékletét képezi a mérlegelési jegy, 
valamint az elfogadott árajánlat. 

b) A számlák fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 15 naptári nap. 

c) Megrendelő a számlák ellenőrzésére a számla átvételétől számított 5 naptári napot köt ki, 
amelynek leteltét követően jogszerű kifogás miatt a számla vagy visszaküldésre kerül, 
vagy folytatódik a meghatározott fizetési határidő.  

d) Vállalkozó a számlákat 1 példányban (eredeti példány) Megrendelő címére küldi meg a 
fentiekben meghatározott mellékletekkel együtt. 

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

a) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa végzett szolgáltatás során megtartsa 
különösen a környezetvédelmi, a baleset elhárítási, biztonságtechnikai szabályokat, ezen 
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kívül mindazon érvényes szabályt, amely a teljesített szolgáltatás jellegéből adódóan arra 
vonatkozik. 

 

Az ezzel kapcsolatos munkabiztonsági, környezetirányítási előírások jelen 
Bérártalmatlanítási Általános Szerződési Feltételek 1-2. számú mellékletét képezik. 

6. Záró rendelkezések 

a) A jelen Bérártalmatlanítás Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. 

b) Jelen szerződésből származó esetleges jogvitákat Felek elsődlegesen egymás között, 
tárgyalásos úton rendezik. Ennek megfelelően bármilyen jelen szerződéses feltételek 
alapján előálló jogvita esetén a jogvitát kezdeményező félnek a peres eljárás megindítása 
előtt a Vállalkozó telephelyén egyeztetést kell kezdeményeznie. Az egyeztetést a 
kezdeményezésétől számított 30 napon belül meg kell tartani és arról jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 

c) Arra az esetre, ha az előző pontban meghatározott egyeztetés nem járna sikerrel, a felek 
kikötik a Debreceni Járásbíróság – törvényszéki hatáskör esetében pedig – Debreceni 
Törvényszék illetékességét.  

d) Jelen Bérártalmatlanítás Általános Szerződési Feltételek a Külső bérártalmatlanítási 
keretszerződés aláírásának napjától érvényes, s a felek jogviszonyára a felek között létrejött 
Külső bérártalmatlanítási szerződés megkötésekor irányadóvá válik, ha Vállalkozó jelen 
feltételek érvényességére utal és Vállalkozó a feltételeket Megrendelő részére 
átadja/megküldi. Ennek jeléül a jelen feltételeket a szerződés aláírásával Megrendelő 
aláírásával látja el. 

e) Jelen Bérártalmatlanítás Általános Szerződési Feltételek mellékletei a Feltételek 
elválaszthatatlan részét képezik. 

 
Melléklet: 
 
1. számú melléklet: Általános Szerződési Feltételek munkabiztonsági feltételei 
2. számú melléklet: Általános Szerződési Feltételek környezetirányítási feltételei 
 
Téglás, 2022.01.01. 
 


