
 
Verzió 1/2022 

1 
 Általános Szerződési Feltételek nem veszélyes hulladék lerakókhoz 

 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

nem veszélyes hulladék lerakókhoz 
 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) a 

hulladék átadására, átvételére, valamint nem veszélyes 
hulladékok ártalmatlanítására szolgáló létesítményben történő 
feldolgozására vonatkoznak, D1 tevékenység - hulladéklerakás 
"Integrált Hulladékkezelő létesítmény EKOREAL, s.r.o. (Kft.) 
(továbbiakban „SZOLGÁLTATÁS"), amelyet az EKOREAL, s.r.o. 
üzemeltet, székhelye: Rastislavova 98, 043 46 Košice (Kassa) - 
város Déli Kerület, Statisztikai azonosító 36 385 433, Adó 
azonosító szám 2020097970, ÁFA azonosító szám SK20200979, 
a cégbírósági bejegyzés adatai: Járási Bíróság Košice I,   szakasz 
Sro, betét sz. 53357,   mint SZOLGÁLTATÁS nyújtó (a 
továbbiakban: „SZOLGÁLTATÓ”), függetlenül a 
megrendelésben/szerződésben való megjelölésétől. Jelen ÁSZF 
alkalmazásában a D1 tevékenység szerinti, nem veszélyes 
hulladék ártalmatlanítására szolgáló létesítmény "Integrált 
hulladékkezelő létesítmény Sirník" lerakó elnevezése 
"HULLADÉKLERAKÓ" lesz.  

1.2 Harmadik személy mint megrendelő (továbbiakban 
„MEGRENDELŐ”) egyedi megrendelésének elfogadása és 
SZOLGÁLTATÓ általi, a jelen ÁSZF (továbbiakban „SZERZŐDÉS”) 3. 
cikke szerinti visszaigazolása alapján SZOLGÁLTATÓ vállalja 
SZOLGÁLTATÁS nyújtását és MEGRENDELŐ vállalja a nyújtott 
SZOLGÁLTATÁS árának kifizetését az egyedi SZERZŐDÉSBEN, jelen 
ÁSZF-ben megegyezett feltételek szerint, valamint a jelen ÁSZF 3. 
cikkének 3.3 bek. szerinti minden megrendelésre külön 
kidolgozott árajánlattal összhangban (továbbiakban 
„ÁRAJÁNLAT”).      

1.3 A SZERZŐDÉS fogalma alatt a SZOLGÁLTATÁS ismételt nyújtása 
esetén a MEGRENDELŐ megrendelése alapján megkötött írásbeli 
szerződésből eredő szerződéses jogviszonyt is értjük,  ha ezt a 
MEGRENDELŐ kifejezetten kéri. 

1.4 A jelen ÁSZF alkalmazásában a SZOLGÁLTATÓ és a MEGRENDELŐ 
a SZERZŐDÉS vonatkozásában együttesen mint „SZERZŐDŐ 
FELEK”, illetve külön-külön mint „SZERZŐDŐ FÉL” elnevezéssel 
szerepel. 

1.5 Jelen ÁSZF a SZERZŐDÉS elválaszthatatlan részét képezi. A 
MEGRENDELŐ a megrendelés visszaigazolásával megerősíti jelen 
ÁSZF-hez való csatlakozását. A SZERZŐDÉS-ben foglalt eltérő 
rendelkezések elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF 
rendelkezéseivel szemben. 

1.6 Jelen ÁSZF a SZERZŐDŐ FELEK kizárólagos megállapodását képezi, 
amely a SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK MEGRENDELŐ 
részére történő nyújtására vonatkozik, és kifejezetten kizárja a 
MEGRENDELŐ bármely üzleti feltételeinek alkalmazhatóságát.  

1.7 Jelen ÁSZF csak írásban módosítható. 
1.8 A jelen ÁSZF által kifejezetten nem szabályozott kapcsolatokra a 

vonatkozó hulladék- és hulladékgazdálkodási tárgyú 
jogszabályok, valamint a Hulladéktörvény egyes rendelkezéseit 
végrehajtó rendeletek az irányadók.  

2. ALAPVETŐ FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA  
2.1 A jelen ÁSZF, SZERZŐDÉS, a SZOLGÁLTATÓ és a 

MEGRENDELŐ közötti megrendelés, valamint a 
jogviszony alkalmazásában az alábbi fogalmak 
jelentése a következő: 
megrendelő - jogi személy, természetes személy - vállalkozó vagy 
természetes személy, aki a MEGRENDELÉST kézbesítette, vagy a 
SZOLGÁLTATÓVAL jelen ÁSZF szerinti írásbeli szerződést kötött,  
szolgáltató - hulladéklerakó vagy átrakó üzemeltetője,  
hulladék szállítója - az a vállalkozó, aki más vagy saját 
szükségleteire hulladékot szállít, 

hulladékot beszállító személy – az önkormányzat, az 
önkormányzat által alapított önkormányzati vállalkozás vagy az a 
természetes személy - nem vállalkozó, aki saját szükségletére 
hulladékot szállít,  
törvény - a Hulladékokról és egyes törvények módosításáról szóló 
79/2015 Z.z. (Tt.) számú törvény, 
rendelet - a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi 
Minisztériumának 371/2015 Z.z. (Tt.) rendelete amely végrehajtja 
a módosított hulladéktörvény egyes rendelkezéseit, 
díjakról szóló törvény - a Hulladékkezelési Díjakról szóló  
329/2018 Z.z. (Tt.) számú törvény és a Környezetvédelmi Alap 
módosításáról és egyes törvények módosításáról szóló 587/2004 
Z.z. (Tt.) sz. törvény, 
hulladékkatalógus - a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi 
Minisztériumának 365/2015 Z.z. (Tt.) sz. rendeletével létrehozott 
hulladékkatalógus, amely meghatározza a módosított 
Hulladékkatalógust, 
szolgáltatások - a SZOLGÁLTATÓ által biztosított vagy elvégzett 
tevékenységek és munkák: 
a) a hulladék lerakással történő ártalmatlanításának biztosítása, 
b) a hulladék ideiglenes tárolásának biztosítása későbbi 

hasznosítás/ártalmatlanítás ("átrakodás") céljából,  
hulladék - ingó dolog vagy anyag, amelytől a birtokosa 
megszabadul, meg akar szabadulni, valamint törvénnyel vagy 
különleges rendelkezésekkel összhangban köteles 
megszabadulni, 
hulladékgazdálkodás - a hulladékkeletkezés megelőzésére, 
csökkentésére, környezeti veszélyének csökkentésére és a 
hulladékkezelésre irányuló tevékenységek összessége a 
jogszabályoknak megfelelően,  
hulladékkezelés - a hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosítása és 
ártalmatlanítása, beleértve az ilyen tevékenységek felügyeletét 
és a hulladéklerakók utólagos gondozását, beleértve a kereskedő 
vagy közvetítő tevékenységét is,   
hulladékok ártalmatlanítása - nem hasznosítású célú 
tevékenység, még akkor sem, ha a tevékenység másodlagos 
eredménye anyagok vagy energia visszanyerése; a 
hulladékártalmatlanítási tevékenységek jegyzékét a törvény 2. sz. 
melléklete tartalmazza. 
hulladék lerakása - hulladék lerakása hulladéklerakókba, 
hulladék átrakodás - a hulladékok ideiglenes tárolása későbbi 
ártalmatlanítás vagy egyéb kezelés céljából,   
hulladéklerakó - olyan hulladéklerakóval rendelkező hely, ahol a 
hulladékot tartósan a talajon vagy a talajban helyezik el (a törvény 
2. számú melléklete szerinti D1 tevékenység), 
veszélyes hulladék - olyan hulladék, amely legalább egy külön 
rendelet mellékletében felsorolt veszélyes tulajdonsággal 
rendelkezik,  
kár - az a tényleges kár, elmaradt haszon és költségek, amelyeket 
a MEGRENDELŐ kötelezettségeinek megszegéséből adódóan a 
SZOLGÁLTATÓNAK kellett kifizetnie, 
SZOLGÁLTATÓ telephelye - a SZOLGÁLTATÓ telephelye, ahol a 
hulladéklerakó található, ideértve az adminisztratív és egyéb 
kapcsolódó helyiségeket is. 

3. MEGRENDELÉS 
3.1 a MEGRENDELŐ megrendelésének tartalmaznia kell: 

3.1.1 a MEGRENDELŐ azonosító adatait jogi személyekkel és 
vállalkozó természetes személyekkel kapcsolatban:  
a) üzleti név, 
b) vállalkozás székhelye/helye,  
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c) Statisztikai azonosító, Adó azonosító szám valamint az 
általános forgalmi adót fizetők esetében az ÁFA 
azonosító szám,   

d) az eljáró személy neve, vezetékneve és beosztása, 
e) természetes személyek vállalkozók esetében a születési 

dátum és az állandó lakóhely is. 
természetes személyekkel kapcsolatban (nem vállalkozók): 
f) név és vezetéknév, 
g) lakhely, 
h) születési dátum 
i) személyazonossági igazolvány száma. 

3.1.2 megrendelés megjelölése kiállításának dátumával, 
3.1.3 a megrendelt SZOLGÁLTATÁS specifikációja; 

Hulladékgazdálkodási SZOLGÁLTATÁS esetén, ideértve a 
HULLADÉKKATALÓGUS szerinti hulladékkatalógus szám 
megjelölését vagy a hulladék összetevőinek megnevezését, 

3.1.4 a SZOLGÁLTATÁS teljesítési helyének meghatározása, 
3.1.5 a SZOLGÁLTATÁS megkezdésének és befejezésének 

szükséges dátuma és időpontja, 
3.1.6 telefonos és email elérhetőség, 
3.1.7 a megrendelés keretében nyújtott SZOLGÁLTATÁSOK 

kapcsán a MEGRENDELŐ képviseletére jogosult személy 
neve és vezetékneve, így különösen, de nem csak a 
szolgáltatásnyújtások megerősítése, 

3.1.8 azon szállítójárművek rendszáma, amelyeket a 
MEGRENDELŐ a hulladéklerakóba történő beszállításra 
használ,  

eljáró személy aláírása, (a továbbiakban „MEGRENDELÉS“). 
3.2 A MEGRENDELÉST a https://www.kositwest.sk/objednavkovy-

formular/ címen elérhető elektronikus formában vagy 
nyomtatott formában (a továbbiakban: „MEGRENDELŐLAP”) kell 
megírni, és a SZOLGÁLTATÓ részére kézbesíteni a következő 
módok egyikén: 
3.2.1 e-mailben az ekoreal@kositwest.sk címre (új ügyfél 

esetén), 
3.2.2 személyesen vagy postai úton a SZOLGÁLTATÓ székhelye 

szerinti címre. 
3.3 Jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a SZOLGÁLTATÓ a 

MEGRENDELÉS kézbesítésétől számított két (2) munkanapon 
belül e-mailben elküldi a MEGRENDELŐ-nek az ÁRAJÁNLATOT, 
amely tartalmazza: 
3.3.a) a SZOLGÁLTATÁS lehetséges nyújtásának időtartamát (a 

SZOLGÁLTATÁS nyújtásának megkezdésének időpontja és 
a SZOLGÁLTATÁS teljes időtartama); a feltüntetett 
időtartam csak akkor érvényes, ha a MEGRENDELŐ a 
MEGRENDELÉST a jelen cikk 3.4 bek.  meghatározott 
módon visszaigazolja, és egyúttal teljesíti az említett  
bekezdés  3.3.d) pontjában foglalt feltételeket,   

3.3.b) a SZOLGÁLTATÁS nyújtásának előzetes árát (az előzetes ár 
meghatározása során a SZOLGÁLTATÓ a 
MEGRENDELÉSBEN feltüntetett adatokat veszi alapul; a 
SZOLGÁLTATÁS végső ára a nyújtott SZOLGÁLTATÁS 
tényleges terjedelme alapján kerül felszámításra az 
ÁRAJÁNLAT szerint, és magasabb is lehet, mint az előzetes 
ár, 

3.3.c) az ár előlegének összegét, ha szükséges, 
3.3.d) egyéb tényeket vagy kötelezettségeket, amelyek a 

SZOLGÁLTATÁS nyújtásához szükségesek, és amelyeket a 
MEGRENDELŐ részéről legkésőbb a SZOLGÁLTATÁS 
nyújtásának napján reggel 7.00 óráig teljesítenie kell, 
ellenkező esetben a SZOLGÁLTATÓ nem kerül késésbe a 
SZOLGÁLTATÁS nyújtásával, például a kijelölt helyet 
módosítani/kiigazítani vagy a SZOLGÁLTATÁS kijelölt 
helyére hozzáférést biztosítani stb. (a továbbiakban: 
„KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK”).  

Az ÁRAJÁNLAT kézbesítése SZOLGÁLTATÓ által a MEGRENDELŐ 
részére az egyedi MEGRENDELÉS SZOLGÁLTATÓ általi 
elfogadásának minősül, feltéve, hogy a MEGRENDELŐ a 
kézbesítését követően a MEGRENDELÉST a jelen cikk 3.4 bek. 
meghatározott módon visszaigazolja. Az ÁRAJÁNLAT e bekezdés 
első mondata szerinti kézbesítés  határidejének  lejártával 
érvénybe lép, hogy a SZOLGÁLTATÓ a MEGRENDELÉST nem vette 
át.  

3.4 A MEGRENDELŐ az ÁRAJÁNLAT előző bekezdés szerinti 
SZOLGÁLTATÓTÓL történő kézhezvételét követően legkésőbb az 
ÁRAJÁNLAT kézbesítését követő napon e-mailben visszaigazolja 
vagy törli a MEGRENDELÉSÉT. Abban az esetben, ha az 
MEGRENDELŐ a MEGRENDELÉST nem erősíti meg vagy nem is 
törli, a MEGRENDELÉS a MEGRENDELŐ által töröltnek minősül az 
ÁRAJÁNLAT megküldésének napja utáni nap  lejártakor a jelen 
cikk 3.3. bek. szerint. A SZERZŐDŐ FELEK megállapodása 
értelmében a MEGRENDELÉS MEGRENDELŐ általi 
visszaigazolásának minősül  az előleg kifizetése is a 
SZOLGÁLTATÁS árából a MEGRENDELÉS e bekezdés szerinti 
elfogadására meghatározott határidőn belül a MEGRENDELŐNEK 
az ÁRAJÁNLATBAN közölt összegben a 3.3. bek. 3.3.c) pontja 
szerint; eltérő megállapodás hiányában az egyedi fizetéseknél 
változó szimbólumként a MEGRENDELŐ a statisztikai azonosító 
számot, ill. születési dátumot tünteti fel [NNHHÉÉÉÉ] 
formátumban. 

3.5 A SZOLGÁLTATÓ által elfogadott és a MEGRENDELŐ által 
visszaigazolt MEGRENDELÉS a SZERZŐDŐ FELEKRE nézve kötelező 
érvényű. 

3.6 Abban az esetben, ha a MEGRENDELŐ a SZOLGÁLTATÁS 
megrendelésekor úgy jár el, hogy a kitöltött MEGRENDELŐLAP -
ot nyomtatott formában a SZOLGÁLTATÓ székhelyén 
személyesen vagy postai úton nyújtja be (a jelen cikk 3.1. bek. 
szerint):  
3.6.a) a MEGRENDELÉS a SZOLGÁLTATÓ bélyegzőjével és az 

elfogadás dátumával ellátott MEGRENDELŐ ŰRLAP a 
SZOLGÁLTATÓ általi elfogadásának minősül, 

3.6.b) a SZOLGÁLTATÓ a jelen pont 3.3. bekezdésében 
meghatározott ÁRAJÁNLAT követelményeit úgy teljesíti, 
hogy azt nyomtatott formában személyesen adja át a 
MEGRENDELŐNEK a SZOLGÁLTATÓ székhelyén, vagy 
postai úton a MEGRENDELŐLAPON megadott címre küldi,  

3.6.c) a MEGRENDELŐ a megrendelés visszaigazolásának jelen 
pont 3.4. bekezdésében meghatározott feltételeit az 
ÁRAJÁNLAT végén saját kezűleg aláírva és a 
SZOLGÁLTATÓ székhelyén személyesen vagy postai úton 
történő átadással teljesíti. 

3.7 A MEGRENDELÉS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL történő elfogadásával és 
a MEGRENDELŐ 3.6. bekezdésben meghatározott módon történő 
visszaigazolásával a MEGRENDELÉS a SZERZŐDŐ FELEKRE nézve 
kötelező érvényű.  

4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE 
4.1 Amennyiben a SZERZŐDŐ FELEK írásban másként nem állapodnak 

meg, a SZOLGÁLTATÁS nyújtása egyszerinek minősül. Abban az 
esetben, ha a teljesítés tárgya a SZOLGÁLTATÁS ismételt nyújtása 
és a szerződés másként nem rendelkezik, a szerződéses 
jogviszony határozott időre, minden esetben a folyóév december 
31-ig létrejöttnek minősül.  

4.2 Abban az esetben, ha a teljesítés tárgya a SZOLGÁLTATÁS 
meghatározott és/vagy határozatlan időre történő ismételt 
nyújtása, az írásbeli SZERZŐDÉS  felmondására jogosult a 
SZERZŐDŐ FELEK bármelyike,  indoklás nélkül is,  egy (1) hónapos 
felmondási idővel, amely a másik SZERZŐDŐ FÉL részére történő 
kézbesítést követő naptári hónap első napján kezdődik.   

4.3 Abban az esetben, ha a teljesítés tárgya a SZOLGÁLTATÁS 
meghatározott időtartamra történő nyújtása, a SZERZŐDÉS ezen 
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idő lejártával megszűnik, ha a SZERZŐDŐ FELEK másképpen nem 
állapodnak meg. 

4.4 A SZERZŐDÉS az e cikkben foglalt indokokon túl a SZOLGÁLTATÁS 
nyújtásával és egyszeri teljesítés esetén az ár megfizetésével, 
valamint a SZERZŐDÉS-től való elállással is megszűnik a 
SZERZŐDÉS-ben, a jelen ÁSZF-ben, ill. általánosan kötelező jogi 
előírásokban meghatározott okok miatt. A szerződéstől való 
elállást írásban kell megtenni, és a kézbesítés napján lép hatályba. 

4.5 A SZERZŐDÉS a SZERZŐDŐ FELEK írásbeli megállapodásával is 
felmondható, az abban meghatározott időpontban.  

4.6 A SZERZŐDÉS bármilyen módon történő felmondása nem érinti a 
kártérítéshez való jogot. 

5. A HULLADÉK HULLADÉKLERAKÓBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁNAK 
FELTÉTELEI 

5.1 A SZOLGÁLTATÓ a HULLADÉKLERAKÓ telephelyi biztonsága, 
valamint a törvényből, a kapcsolódó általánosan kötelező 
érvényű jogszabályokból, műszaki előírásokból, valamint a 
SZOLGÁLTATÓ üzemeltetési engedélyeiből és hozzájárulásaiból 
fakadó hulladéklerakó-üzemeltetési szabályok betartása 
érdekében a SZOLGÁLTATÓ hulladékot csak a jelen cikk 5.2-től 
5.11-ig pontjaiban felsorolt feltételekkel enged be a 
hulladéklerakó területére.  

5.2 A HULLADÉKLERAKÓ műszaki felszereltsége és működésének 
jellege szempontjából az egészségügyi és biztonsági elvek 
tiszteletben tartása mellett lehetővé teszi a hulladék 
lerakodáshoz szükséges maximális időt, a hulladék behozatalát és 
közvetlenül a LERAKÓBA történő lerakását kizárólag olyan 
gépjárművel és gyűjtőedényekkel, amelyek lehetővé teszik a 
hulladék emberi erő alkalmazása nélkül történő kirakodását (kézi 
hulladéklerakás).    

5.3 Természetes személy - nem vállalkozó által - hulladék behozatala 
a HULLADÉKLERAKÓ telephelyére csak a hulladékkal kapcsolatos   
törvény 12. §-ának 6. bekezdésében foglalt rendelkezései szerint 
a jelen cikk 5.8 bek. feltételeinek betartásával lehetséges, ha a 
hulladéklerakó jogosult a behozott hulladék fajta  átvételére.  

5.4 A hulladékbehozatal általános feltételei a hulladékszállító 
személyi státuszához kapcsolódóan1:  
5.4.1 rendelkezik érvényes hulladékkezelési hozzájárulással, 

vagy hulladékszállítóként van bejegyezve2, 
5.4.2 jogosult nem veszélyes hulladékkal üzletelni, 
5.4.3 rendelkezik engedéllyel 3,5 tonna feletti közúti 

árufuvarozási tevékenység végzésére, 
5.4.4 nincs nyilvántartott társadalombiztosítási díjhátraléka, és 

az egészségbiztosító nem tart nyilván  ellene lejárt 
követelést, 

5.4.5 nincs nyilvántartott adótartozása az adóhivatalnál, 
5.4.6 vagyona nem került csődbe, nem áll szerkezetátalakítás 

alatt, nem áll felszámolás alatt, vagyonhiány miatt nem 
állították le ellene a csődeljárást, illetve vagyonhiány 
miatt a csődeljárást nem törölték,  

5.4.7 a hulladék behozatalakor nincs késedelemben a 
SZOLGÁLTATÓ és/vagy a KOSIT Csoport bármely 
társasága felé fennálló kötelezettségei teljesítésével. 

A jelen bekezdés 5.4.4-től 5.4.5-ig pontok szerinti feltétel 
teljesülését a Közbeszerzési Hivatal által vezetett Gazdálkodói 
névjegyzékben szereplő érvényes bejegyzéssel is igazolható.  

5.5 A hulladékszállító1 általi hulladékbehozatal általános feltételei a 
műszaki alkalmasság vonatkozásában:  
5.5.1 Gépjárművek: 

 
1 a Hulladékokról és egyes törvények módosításáról szóló, módosított 79/2015 
Z.z. (Tt.) számú törvény 4. §-ának 5. bekezdése 
2a Hulladékokról és egyes törvények módosításáról szóló, módosított 79/2015 
Z.z. (Tt.) számú törvény 4. §-ának 5. bekezdése 

5.5.1.a) A HULLADÉKLERAKÓ telepre főként az N2, N3, 
O3 és O43 kategóriájú, elsősorban 
hulladékgyűjtésre és -szállításra szánt 
gépjárművek léphetnek be, amelyek érvényes 
műszaki vizsgával, környezetvédelmi vizsgával 
és érvényes gépjármű kötelező biztosítással 
rendelkeznek, kivéve, ha a jelen ÁSZF-ben 
kifejezetten másként szerepel; a járművezető a 
fentieket az üzemeltető kérésére a 
HULLADÉKLERAKÓ létesítmény bejáratánál 
igazolja,  

5.5.1.b) az 5.5.1.a) pont szerinti járműveket fel kell szerelni 
olyan berendezéssel, amely lehetővé teszi az általuk 
szállított rakomány önálló mozgatását, azaz PRESS 
felépítménnyel, járópadlós félpótkocsival, gémes 
rakodóval, Abroll rakodógéppel, billenő félpótkocsival 
vagy billenő felépítménnyel kell felszerelni. A 
rakománymozgató mechanizmusnak meg kell 
felelnie annak a gyűjtőedénynek, amelyben a 
hulladékot szállítják,  

5.5.1.c) az 5.5.1.a) és 5.5.1.b) pontok szerinti 
járműveknek közúti használatra alkalmas 
állapotban kell lenniük; A SZOLGÁLTATÓ 
fenntartja magának a jogot, hogy a 
HULLADÉKLERAKÓ telephelyére gépjárművet 
olyan állapotban ne engedjen be, amely 
veszélyezteti a HULLADÉKLERAKÓ 
berendezések kezelőinek életét és egészségét, 
és/vagy azoknak működését, így különösen, de 
nem csak azokat gépjárműveket: 
- szivárgó üzemi folyadékokkal és/vagy 

kőolajszármazék-anyagokkal, 
- a DFP-szűrők kiégetése közben és 

közvetlenül előtte, amelyek fokozott 
tűzveszélyt jelentenek a gépjármű 
kipufogórendszerétől, 

- látható motorhibákkal, füsttel, egyenetlen 
járással, ahol fennáll a meghibásodás 
veszélye a hulladéklerakó telephelyen vagy 
a hulladék közvetlen közelében, 

- világítás nélkül, 
- sérült gumikkal, ill. a hulladéklerakó 

telephelynek és az évszaknak megfelelő 
futófelület nélküli gumiabroncsokkal,  

- meglazult karosszéria részekkel, 
- sérült hulladékteher rögzítő 

mechanizmusokkal. 
5.5.2 Gyűjtőedények: 

5.5.2.a) A hulladékot a HULLADÉKLERAKÓBA  jelen cikk 
5.5.1. pontja szerinti járművekkel csak a PRESS 
típusú felépítményben, az Abroll típusú 
gyűjtőedényekben, az ún. nagy űrtartalmú 
konténerekben, vagy ömlesztve billenő 
felépítményen vagy billenő félpótkocsin lehet 
beszállítani,  

5.5.2.b) hulladékszállításra használt gyűjtőedények: 
- érvényes műszaki szabványoknak 

megfelelően kell gyártani,  
- műszakilag alkalmasnak kell lenniük a fenti 

szabványoknak megfelelően, és szükség 

3a 140/2009 Z.z. (Tt.) számú kormányrendelet 1. sz. melléklete, amely 
meghatározza a gépjárművek és pótkocsijaik, az ilyen járművekhez szánt 
rendszerek, komponensek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásának 
részleteit 
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esetén rendelkezniük kell a megfelelő 
engedéllyel az üzemeltetésükhöz,  

- azokat működőképes biztonsági biztosító 
elemekkel kell felszerelni a gyűjtőtartályok 
nyitószerkezetén, 

- működőképes kezelőkampókkal és 
csapokkal kell felszerelni, 

5.5.2.c) a gyűjtőedényeket tetővel vagy fóliával kell 
lefedni a felrakott hulladék rögzítésére; a 
gyűjtőedényben tárolt hulladék nem haladhatja 
meg a gyűjtőedény felső szélét,  

5.5.2.d) a billenő felépítményt (platót) vagy billenő 
félpótkocsit ponyvával kell lefedni a felrakott 
hulladék rögzítésére; a felrakott hulladék nem 
terjedhet túl a gyűjtőedény felső szélén.  

5.6 A kommunális hulladék és/vagy nagyméretű hulladék 
közöségi/községi vállalkozás általi behozatalának különleges 
feltételei a személyi státuszhoz kapcsolódóan: 

5.6.1 Ha a hulladékot maga az önkormányzat hozza, és a 
szállított kommunális hulladék és/vagy nagyméretű 
hulladék a területén keletkezett, a jelen cikk 5.4. pontja 
szerinti feltételeknek való megfelelés igazolása nem 
szükséges, kivéve a jelen cikk 5.4. bek.  5.4.7. pontja 
szerinti feltételt.   

5.6.2 Ha a hulladékot az önkormányzat által alapított települési 
vállalkozás hozza és a szállított települési hulladék 
és/vagy nagyméretű hulladék a települési vállalkozást 
létrehozó település területéről származik, az 5.4 bekezdés 
5.4.1, 5.4.2 és 5.4.3 pontjának rendelkezései arányosan 
alkalmazandók erre a települési vállalkozásra is; Az e cikk 
5.4 bekezdése szerinti egyéb feltételek betartása ebben 
az esetben nem szükséges, kivéve az e cikk 5.4 
bekezdésének 5.4.7 pontja szerinti feltételt. 

5.7 Kommunális hulladék és/vagy nagyméretű hulladék 
önkormányzati/települési vállalkozás általi behozatalának 
speciális feltételei a műszaki alkalmasság tekintetében: 

5.7.1 Ha a hulladékot maga az önkormányzat hozza be, és a 
szállított kommunális hulladék és/vagy nagyméretű 
hulladék a területéről származik vagy az önkormányzat 
által alapított önkormányzati vállalkozás, és a szállított 
települési hulladék és/vagy nagyméretű hulladék a 
települési vállalkozást  létesítő területéről származik: 
5.7.1.a) kifejezetten kimondja, hogy kommunális 

hulladékot és/vagy nagyméretű hulladékot az 
önkormányzat / önkormányzati vállalkozás a 
HULLADÉKLERAKÓ lerakóhelyére behozhat és 
kirakhat, az 5.5.1 pont 5.5.1. a) betűjében 
meghatározott járműkategóriákon kívül N1, O1, 
O23 és T1, R2, R3, R44 kategóriájú 
gépjárművekkel is; a gépjárműveknek 
rendelkezniük kell érvényes műszaki vizsgával, 
környezetvédelmi vizsgával és érvényes 
kötelező gépjármű biztosítással; a járművezető 
a fentieket az üzemeltető kérésére a 
HULLADÉKLERAKÓ létesítmény bejáratánál 
igazolja,  

5.7.1.b) jelen cikk 5.5.1 pontjának 5.5.1.b) betűje és 5.5.1.c) 
betűje szerinti feltétel teljesítése az N1, O1, O23 és T1, 
R2, R3, R44 kategóriájú járművekre is alkalmazandó a 
5.7.1.a) betűje szerint,  

 
4 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EÚ) A mezőgazdasági 
és erdészeti járművek jóváhagyásáról és e járművek 
piacfelügyeletéről szóló 167/2013. sz. RENDELETÉNEK 4. cikke  

5.7.1.c) jelen cikk 5.5.2 pontjának 5.5.2.a)–5.5.2.d) betűje 
szerinti feltételek teljesítése az 5.7.1.a) betűje szerinti 
járművek vonatkozásában egyaránt alkalmazandó.  

5.7.2.a)  
5.8 Természetes személyek – nem vállalkozók – általi behozatal 

különleges feltételei a személyi státusz és a műszaki alkalmasság 
tekintetében: 

5.8.1 Természetes személy - nem vállalkozó hulladékot a 
törvény 12. §-ának 6. bek. alapján hozhat, amely saját 
tevékenységéből fakadt. Ilyen esetben a jelen cikk 5.4 
bek. és 5.4.7 pontjának rendelkezései arányosan 
alkalmazandók; az e cikk 5.4. bekezdése szerinti egyéb 
feltételek teljesítése nem szükséges.  

5.8.2 A jelen bekezdés 5.8.1 pontja szerinti hulladék 
behozatalakor: 
5.8.2.a) kifejezetten kimondja, hogy kommunális 

hulladékot és/vagy nagyméretű hulladékot a 
Természetes személy – nem vállalkozó a 
HULLADÉKLERAKÓ lerakóhelyére behozhat és 
kirakhat, az 5.5.1 pont 5.5.1. a) betűjében 
meghatározott járműkategóriákon kívül N1, O1, 
O23 és T1, R2, R3, R44 kategóriájú 
gépjárművekkel is; a gépjárműveknek 
rendelkezniük kell érvényes műszaki vizsgával, 
környezetvédelmi vizsgával és érvényes 
kötelező gépjármű biztosítással; a járművezető 
a fentieket az üzemeltető kérésére a 
HULLADÉKLERAKÓ létesítmény bejáratánál igazolja,  

5.8.2.b) az 5.5.1 pontjának  5.5.1.b) és 5.5.1.c) betűje 
szerinti feltétel teljesítése az N1, O1, O23 és T1, 
R2, R3, R44 kategóriájú járművek használatára is 
alkalmazandó jelen pont 5.8.2 a) betűje szerint;  

5.8.2.c) a jelen cikk 5.5.2 pontja 5.5.2.a)–5.5.2.d) betűje 
szerinti feltételek teljesítése az e pont 5.8.2.a) 
betűje szerinti járművek vonatkozásában 
egyaránt alkalmazandó.   

5.9 A hulladékszállító vagy a hulladékot behozó személy általi 
hulladék/kommunális hulladék és/vagy nagyméretű hulladék 
behozatalára vonatkozó közös különleges szabályozás:  

5.9.1 A hulladéklerakó létesítmény területére a hulladékszállító 
vagy a hulladékot behozó személy által a jelen cikk 5.5.1 
pontjának  5.5.1.a) betűjében meghatározottaktól eltérő 
kategóriájú gépjárművekkel történő behozatal esetén 
vagy a jelen cikk 5.7.1 pontjának 5.7.1.a) betűjében vagy 
a jelen cikk 5.8.2 pontjának 5.8.2.a) betűjében, az ilyen 
hulladékbehozatalra a hulladék folyamatos átvételének 
biztosítása és a hulladék kirakodásához szükséges idő 
figyelembevétele érdekében külön szabályozás 
vonatkozik: 
5.9.1.a) az ilyen járművekkel a hulladék csak a 

SZOLGÁLTATÓ által a hulladék behozatalára 
fenntartott időben és a SZOLGÁLTATÓVAL előre 
egyeztetett időpontban lehetséges, 

5.9.1.b) a hulladékot csak a SZOLGÁLTATÓ által 
fenntartott helyre és a SZOLGÁLTATÓ által 
kijelölt gyűjtőedényekbe lehet elhelyezni,  

5.9.1.c) legfeljebb egy (1) tonna tömegű hulladék 
behozatala esetén a SZOLGÁLTATÓ egy (1) 
tonna hulladék mennyiségének megfelelő 
minimális árat számít fel.  
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5.10 A HULLADÉKLERAKÓRA történő hulladék behozatalának 
megtagadása   
5.10.1 A SZOLGÁLTATÓ jogosult megtagadni a hulladék LERAKÓ-

ba történő behozatalát a hulladékszállító vagy a 
hulladékot behozó személy részére, ha:  
5.10.1.a) nem áll szerződéses kapcsolatban a 

SZOLGÁLTATÓVAL, 
5.10.1.b) már nem teljesíti a személyes státusz feltételét 

e cikk 5.4. bekezdése, 5.4.1-5.4.7. pontja, vagy e 
cikk 5.6. bekezdése, 5.6.1. vagy 5.6.2. pontja, 
vagy e cikk 5.8. bekezdése, 5.8.1. pontja szerint,  
a személyi státusz feltételeinek igazolt újbóli 
teljesüléséig, vagy  

5.10.1.c) a SZOLGÁLTATÓ kérelmére nem bizonyítja a 
jelen cikk 5.11. bekezdése, 5.11.2. pontja 
szerinti személyes státusz feltételeinek 
teljesülését, mindaddig, amíg a személyi 
állapotra vonatkozó feltételek teljesülése nem 
igazolódik,  

5.10.1.d) a hulladéklerakó-telepre kirakandó hulladék 
behozatalát nem az e cikk 5.5. bekezdése, 5.5.1. 
és 5.5.2. pontja vagy a jelen cikk 5.7. bekezdése, 
5.7.1. pontja vagy e cikk 5.8. bekezdése, 5.8.2. 
pontja szerinti feltételeknek megfelelő 
gépjárművek és/vagy gyűjtőedények 
biztosítják, vagy  

5.10.1.e) a hulladék behozatalának időpontjában a 
SZOLGÁLTATÓ és/vagy a KOSIT Csoport bármely 
cége felé fennálló kötelezettségeinek 
megfizetésével késedelemben van, vagy   

5.10.1.f) az elmúlt 12 hónap során az általa behozott 
hulladék nem felelt meg a 
HULLADÉKKATALÓGUS szerinti hulladék 
besorolásnak, amelyet a hulladékszállító vagy a 
hulladékot behozó személy a hulladék 
behozatalakor bejelentett. 

5.11 A személyi státusz és a műszaki alkalmasság feltételeinek való 
megfelelés értékelése: 
5.11.1 A hulladékszállító, illetve a hulladékot behozó személy 

köteles igazolni a személyi státusz és a műszaki 
alkalmasság feltételeinek teljesülését a 
SZOLGÁLTATÓVAL kötött szerződés megkötése előtt, a 
hulladéknak a HULLADÉKLERAKÓ telepre történő 
behozatala céljából,  

5.11.2 A SZOLGÁLTATÓ jogosult 6 havonta egy alkalommal ki 
kérni a hulladékszállítótól vagy a hulladékot behozó 
személytől a személyi státuszra vonatkozó feltételek 
teljesítésének igazolását, olyan mértékben,  amennyire 
érvényesek.  

6. A HULLADÉKKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK  

6.1 A MEGRENDELŐ köteles a SZOLGÁLTATÓ által a 
hulladékgazdálkodással összefüggő SZOLGÁLTATÁS nyújtásával 
kapcsolatban a SZERZŐDÉS alapján a TÖRVÉNY-ből, a vonatkozó 
jogszabályokból, Rendeletből, SZERZŐDÉS-ből és jelen ÁSZF-ből 
eredő kötelezettségeit teljesíteni, ellenkező esetben a 
SZOLGÁLTATÓ jogosult megtagadni a SZOLGÁLTATÁS nyújtását, 
egyedi esetben a HULLADÉKLERAKÓRA történő behozatalt és 
szerződési kötbért érvényesíteni  a jelen ÁSZF 10. cikkének 10.1. 
bekezdése szerint. A SZOLGÁLTATÓ a SZOLGÁLTATÁS 
megtagadásáról és annak indokairól szóban értesíti a 
MEGRENDELŐT: (i) ha lehetséges a hulladék beléptetési 
ellenőrzése, a beléptetési ellenőrzést követően haladéktalanul és 
(ii) ha a hulladék csak a HULLADÉKLERAKÓRA történő kirakodás 
után tekinthető meg, vagy a jelen ÁSZF 5. cikkének 5.9.1. 

pontjának 5.9.1.b) betűje  szerinti kirakodás után, haladéktalanul 
azt követően, hogy lehetőség nyílik a kirakott hulladék 
ellenőrzésére. A szolgáltatás nyújtásának megtagadásával abban 
az esetben, ha az nem a SZOLGÁLTATÓ ismételt, egy SZERZŐDÉS 
alapján történő SZOLGÁLTATÁS nyújtásáról van szó, a SZERZŐDÉS 
megszűnik. A SZOLGÁLTATÓ által a SZOLGÁLTATÁS a 
MEGRENDELŐ részére egy SZERZŐDÉS alapján ismételt nyújtása 
esetén a SZOLGÁLTATÁS megtagadása megszünteti a 
SZOLGÁLTATÓ hulladékátvételi és hulladéklerakási 
kötelezettségét a HULLADÉKLERAKÓRA csak a hulladék 
behozatalával kapcsolatban, amelyre az elutasítás vonatkozik.  

6.2 A MEGRENDELŐ köteles különösen, de nem csak: 
6.2.1 a hulladékot a HULLADÉKKATALÓGUS szerint besorolni,   
6.2.2 dokumentálni a hulladék elemzéses ellenőrzéséből 

származó tesztek eredményeit a hulladék első behozatala 
előtt, 

6.2.3 dokumentálni a hulladék elemzéses ellenőrzéséből 
származó ismételt vizsgálatok eredményeit, ha az eredeti 
jegyzőkönyv 1 évnél régebbi, és feltételezhető, hogy a 
hulladék összetételében és tulajdonságaiban változás 
történt, 

6.2.4 teljesíteni a KÜLÖNLEGES FELTÉTELEKET jelen ÁSZF 3. 
cikkének 3.3. bekezdésének 3.3.d) betűje szerint a 
meghatározott határidőn belül, 

6.2.5 tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a 
SZOLGÁLTATÓT a SZERZŐDÉS megfelelő teljesítésében 
veszélyeztetheti, ellehetetlenítheti és/vagy 
megakadályozhatja, 

6.2.6 alávetni magát a hulladék mérlegelés előtti kezdeti 
vizsgálatának, hídmérlegen történő mérlegelésének, 
majd automatizált adattároló rendszerben történő 
regisztrációjának,  

6.2.7 A SZOLGÁLTATÓ telephelyére csak hozzájárulásával, erre 
felhatalmazott alkalmazotton keresztül léphet be, és 
köteles az utasításait betartani, egyúttal köteles a 
HULLADÉKLERAKÓN való tartózkodást a feltétlenül 
szükséges időre korlátozni,  

6.2.8 zárt rakodótérrel rendelkező járművek behajtása esetén 
a teljes rakteret a SZOLGÁLTATÓ rendelkezésére kell 
bocsátani ellenőrzés céljából, 

6.2.9 max. 10 km/ó sebességre korlátozni a gépjárművek 
mozgását a HULLADÉKLERAKÓ területén,  

6.2.10 a gépjárműveket a HULLADÉKLERAKÓ telephelyét 
elhagyva a KRESZ-re vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően ellenőrizni és megtisztítani, 

6.2.11 ellenőrzésnek alávetni szerződés vagy jogszabályok által 
meghatározott nyomtatványokat, 

6.2.12 az átadott hulladék (típus, katalógusszám, csomagolás 
stb.) ellenőrzése érdekében alávetni magát audiovizuális 
felvétel készítésének.  

6.3 A SZERZŐDŐ FELEK eltérő megállapodása hiányában a 
MEGRENDELŐ köteles minden olyan hiányosságot megszüntetni, 
amely a MEGRENDELŐ a SZERZŐDÉS-ben, jelen ÁSZF-ben és 
TÖRVÉNY-ben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből vagy 
nem teljesítésének eredményeként keletkezik, ellenkező esetben 
a SZOLGÁLTATÓ jogosult a SZERZŐDÉS-től elállni és szerződéses 
kötbért érvényesíteni jelen ÁSZF 10. cikkének. 10.1. bekezdése  
szerint.   

6.4 A SZOLGÁLTATÓ a SZERZŐDÉS szerint vállalja, hogy a 
SZOLGÁLTATÁS teljesítésének megtagadása hiányában a 
MEGRENDELŐTŐL a hulladékot átveszi, és a HULLADÉKLERAKÓ-
ban az ártalmatlanítását elvégzi, vagy ideiglenesen a 
hulladékátrakónál tárolja. A hulladék MEGRENDELŐ részére 
átadottnak és a SZOLGÁLTATÓ által átvettnek minősül, ha a 
SZOLGÁLTATÓ a jelen ÁSZF 6.1. bekezdésében meghatározott 
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határidőn belül és módon nem tagadta meg a SZOLGÁLTATÁS 
nyújtását.  

6.5 A SZOLGÁLTATÓ a SZOLGÁLTATÁS nyújtásával kapcsolatban 
jogosult: 
6.5.1 elvégezni a MEGRENDELŐ által összegyűjtött hulladék 

szemrevételezését a SZERZŐDÉS-ben a MEGRENDELŐ 
által a hulladék eredetére, tulajdonságaira, összetételére 
és fajtájára bejelentett adatok ellenőrzése céljából,  

6.5.2 megtagadja a SZOLGÁLTATÁS nyújtását, ha: 
6.5.2.1 a behozott hulladék a MEGRENDELŐ által a 

SZERZŐDÉS-ben feltüntetetttől eltérő 
hulladékot tartalmaz, 

6.5.2.2 a behozott hulladék ártalmatlanítása 
műszakilag és működésileg nem lehetséges, 
olyan hulladékfajtákat tartalmaz, amelyek 
elhelyezésére a SZOLGÁLTATÓ 
a HULLADÉKLERAKÓ üzemeltetésére vonatkozó 
engedélyek szerint nem jogosult, mint pl.  
6.5.2.2.a) folyékony hulladékok, 
6.5.2.2.b) olyan hulladékok, amelyek 

a HULLADÉKLERAKÓ környezetében  
robbanásveszélyesek, korrozívak, 
oxidálók, fokozottan gyúlékonyak 
vagy gyúlékonyak,  

6.5.2.2.c) egészségügyi és állatorvosi ellátásból 
származó hulladék, amelynek 
feldolgozása előtti katalógusszámát a 
hulladéktörvény  8. sz. melléklete 
tartalmazza; az ilyen hulladék kezelése 
és katalógusszámának későbbi változása 
nincs hatással a hulladéklerakás 
tilalmára.  Ezek a következő típusú 
hulladékok: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 
18 01 08, 18 01 09, 18 01 10, 18 02 01, 
18 02 02, 18 02 07, 18 02 08, 20 01 31, 
20 01 32, 

6.5.2.2.d) hulladék gumiabroncsok, kivéve a 
hulladéklerakók építéséhez 
építőanyagként használt 
gumiabroncsokat, kerékpárabroncsokat 
és 1400 mm-nél nagyobb külső átmérőjű 
gumiabroncsokat,  

6.5.2.2.e) hulladékok, amelyeknek károsanyag-
koncentrációja meghaladja a 
hulladéktörvény 5. mellékletében 
feltüntetett  határértékeket,  

6.5.2.2.f) szétválogatott biológiailag lebomló 
konyhai és éttermi hulladék, 

6.5.2.2.g) a kommunális hulladék szétválogatott 
összetevői, amelyekre kiterjesztett 
termelői felelősség vonatkozik, kivéve a 
válogatás után nem hasznosítható 
hulladékot,  

6.5.2.2.h) biológiailag lebomló kerti és parki 
hulladék, ideértve a biológiailag lebomló 
temetői hulladékot is, kivéve a válogatás 
után nem hasznosítható hulladékot.  

6.5.2.3 a behozott hulladék kapacitási okokból nem 
feldolgozható. 

6.6 A SZOLGÁLTATÁS nyújtásának megtagadása azon tény miatt, 
hogy az „O” hulladékkategória a MEGRENDELŐ által a 
Szerződésben bejelentetttől eltérő típusú hulladékot tartalmaz, a 
SZOLGÁLTATÓ jogosult megakadályozni a MEGRENDELŐ 
belépését a SZOLGÁLTATÓ telephelyére/kiutasítani a 
MEGRENDELŐ-t a SZOLGÁLTATÓ telephelyéről, és jelen ÁSZF 10. 
cikkének 10.3 bekezdése szerint  szerződéses kötbért alkalmazni, 
és a SZOLGÁLTATÓ emiatt jogosult elállni a SZERZŐDÉS-től.  

6.7 A SZOLGÁLTATÁS nyújtásának megtagadása azért, mert ez a 
hulladék "N" kategóriába tartozik, ebből az okból a SZOLGÁLTATÓ 
jogosult megakadályozni a MEGRENDELŐ belépését a 
SZOLGÁLTATÓ telephelyére/kiutasítani a MEGRENDELŐ-t a 
SZOLGÁLTATÓ telephelyéről, és jelen ÁSZF 10. cikkének 10.4 
bekezdése szerint  szerződéses kötbért alkalmazni, és a 
SZOLGÁLTATÓ emiatt jogosult elállni a SZERZŐDÉS-től.  

6.8 A SZOLGÁLTATÁS megtagadása abban az esetben, ha a 
SZOLGÁLTATÓ a szemrevételezés ellenére csak a hulladék 
lerakása után veszi észre, hogy a hulladék   a MEGRENDELŐ által 
bejelentett "O" kategóriás hulladékon kívül más hulladékfajtákat 
tartalmaz, a SZOLGÁLTATÓ szerződéses kötbér alkalmazására 
jogosult jelen ÁSZF 10. cikkének 10.5. bekezdése szerint.  A 
SZOLGÁLTATÓ felszólítja továbbá a MEGRENDELŐt, hogy az ilyen 
hulladékot a HULLADÉKLERAKÓBÓL haladéktalanul vegye át. 
Amennyiben a MEGRENDELŐ a SZOLGÁLTATÓ kérésére nem 
intézkedik haladéktalanul az említett hulladék elszállításáról, úgy 
a SZOLGÁLTATÓ jogosult a MEGRENDELŐ költségére biztosítani a 
hulladék elszállítását, esetleg a MEGRENDELŐ költségére a 
feldolgozásáról gondoskodni és az ezzel  okozott teljes kárt vele 
szemben érvényesíteni.  

6.9 A SZOLGÁLTATÁS megtagadása abban az esetben, ha a 
SZOLGÁLTATÓ a szemrevételezés ellenére csak a hulladék 
lerakása után veszi észre, hogy a hulladék „N“ kategóriájú, a 
SZOLGÁLTATÓ szerződéses kötbér alkalmazására jogosult jelen 
ÁSZF 10. cikkének 10.6. bekezdése szerint. A SZOLGÁLTATÓ 
egyúttal felszólítja a MEGRENDELŐ-t, hogy az ilyen hulladékot a 
HULLADÉKLERAKÓBÓL haladéktalanul vegye át. Amennyiben a 
MEGRENDELŐ a SZOLGÁLTATÓ kérésére nem intézkedik 
haladéktalanul az említett hulladék elszállításáról, úgy a 
SZOLGÁLTATÓ jogosult a MEGRENDELŐ költségére biztosítani a 
hulladék elszállítását, esetleg a MEGRENDELŐ költségére a 
feldolgozásáról gondoskodni és az ezzel  okozott teljes kárt vele 
szemben érvényesíteni.  

6.10 A SZOLGÁLTATÁS megtagadása esetén a SZOLGÁLTATÓ a 
MEGRENDELŐ részére „Át nem vett hulladék” megjelölésű 
okmányt/súlykártyát állít ki, és kitölti a „Bejelentés a hulladék 
átvételének elmulasztásáról” nyomtatványt, amelyet megküld az 
illetékes hatóságoknak (SIŽP-IŽP-OIPK, OkÚ-OSoŽP / Szlovák 
Környezetvédelmi Felügyelőség- Környezetvédelmi Felügyelőség 
– Járási Hivatal -Környezetvédelmi Osztály/)  

6.11 A hulladékmérést meghatározott, hitelesített mérlegen 
közvetlenül a hulladéklerakóban végzik a módosított 
Metrológiáról és egyes törvények módosításáról szóló 157/2018 
Z.z. (Tt.) sz. törvény szerint.  

6.12 A MEGRENDELŐ tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ, ha nem 
is élt a SZOLGÁLTATÁS visszautasítási jogával, jogosult az átadott 
hulladékot annak tulajdonságaitól, aktuális üzemi állapotától 
valamint a HULLADÉKLERAKÓ  kapacitásától függően értékelni, a 
HULLADÉKLERAKÓ-ban ártalmatlanításra alkalmasnak vagy 
alkalmatlannak minősíteni, és ha alkalmatlan, utólag határozza 
meg a hulladéktörvény szerint a feldolgozásának módját.  

7. ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK  
7.1 A SZOLGÁLTATÁS nyújtásáért a MEGRENDELŐ vállalja, hogy a 

ténylegesen nyújtott SZOLGÁLTATÁS keretében felszámított 
ÁRAJÁNLAT szerinti összegben megfizeti a SZOLGÁLTATÓ-nak a 
megállapodás szerinti ÁRAT.  
A SZOLGÁLTATÁS nyújtásának ára nem tartalmazza és nem veszi 
figyelembe a hulladékok (fizikai, termikus, kémiai vagy biológiai, 
ideértve a válogatást is) kezelésének árát a hulladéklerakóban 
történő elhelyezés előtt, annak ártalmatlanítása céljából (a 
továbbiakban: "kezelés"). Abban az esetben, ha az új jogszabály 
alapján a hulladék lerakással történő ártalmatlanítása előtti 
kötelező kezelésre kerül sor, és a kezelést a SZOLGÁLTATÓ végzi, 
a jelen pont szerinti ár a behozott hulladék kezelésének árával 
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emelkedik; A SZOLGÁLTATÓ a hulladék átvételekor értesíti a 
MEGRENDELŐ-t a hulladékkezelés áráról, ill. bármikor előtte, ha 
tudomására jutott. Ha a MEGRENDELŐ a hulladékot a 
hulladékkezelési jogszabályi kötelezettség felmerülését követően 
adja át a SZOLGÁLTATÓ részére annak ártalmatlanítása céljából 
(hulladéklerakóba való elhelyezés), hozzájárul, hogy a jelen pont 
szerinti árat, amelyről a SZOLGÁLTATÓ értesítette, a kezelés 
árával megemelje.  

7.2 Hulladékelhelyezési díj. A Díjtörvényben meghatározott 
esetekben a SZOLGÁLTATÓ által  nyújtott SZOLGÁLTATÁS árához 
fel lesz számítva   az idézett DÍJ-törvényben és a kapcsolódó 
előírásokban meghatározott összegű, törvényes 
hulladékelhelyezési díj is.  

7.3 Ha az ÁRAJÁNLAT eltérően nem rendelkezik, az abban szereplő 
árak általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül kerülnek 
meghatározásra, amelyet a SZOLGÁLTATÓ az adófizetési 
kötelezettség keletkezésekor hatályos, általánosan kötelező 
érvényű jogszabályok szerint számít fel.  

7.4 Az ÁR, ill. annak része a számlában meghatározott módon és a 
SZOLGÁLTATÓ számla kiállításától számított 14 napon belül 
esedékes.   

7.5 A SZOLGÁLTATÓ indokolt esetben jogosult a VEVŐTŐL előleg 
fizetését követelni az ÁRAJÁNLAT szerinti összegre a megrendelés 
visszaigazolását követően kiállított előlegszámla alapján jelen 
ÁSZF 3. cikkének 3.3. bekezdésének 3.3.c) betűje szerint.   

7.6 A SZOLGÁLTATÓ az egyszeri SZOLGÁLTATÁS nyújtását követően a 
SZOLGÁLTATÁS árát végszámla kiállításával számlázza ki, és az 
előző bekezdés szerinti eljárás esetén az előre kifizetett előleget 
benne figyelembe veszi.  

7.7 SZOLGÁLTATÓ, többször nyújtott SZOLGÁLTATÁS ill. határozatlan 
idejű SZOLGÁLTATÁS nyújtása esetén, a SZOLGÁLTATÁS folyó 
hónapban nyújtott árát számlával számlázza ki, amelyet a folyó 
hónap eltelte után jogosult kiállítani, és előlegfizetés esetén 
benne figyelembe veszi a befizetett előleget.  

7.8 A SZERZŐDŐ FELEK megállapodása alapján a SZOLGÁLTATÓ az 
eredeti számlát (beleértve az előlegszámlát is) az e-mail formát 
előnyben részesítve kézbesíti a MEGRENDELŐ által megadott 
címre, majd ezt követően postai úton közönséges levélben 
kézbesíti a MEGRENDELŐ által a MEGRENDELŐLAP-on megadott 
címére. A számlának tartalmaznia kell az általánosan kötelező 
érvényű jogszabályoknak megfelelő adóbizonylat minden 
kellékét, ellenkező esetben a MEGRENDELŐ jogosult a hiányos 
számlát helyesbítés céljából visszaküldeni a SZOLGÁLTATÓNAK, 
miközben az esedékesség a helyesbítő számla kiállításának 
napjától számít.  

7.9 A fizetés napjának a SZOLGÁLTATÓ számláján történő jóváírás 
napja, illetve a SZOLGÁLTATÓ pénztárába történő esedékes 
összeg befizetésének napja minősül. Minden fizetési rendszerben 
a MEGRENDELŐ köteles a számlaszámot változó szimbólumként 
feltüntetni.  

7.10 A SZERZŐDŐ FELEK eltérő megállapodása hiányában a 
SZOLGÁLTATÓ-nak a SZERZŐDÉS és/vagy jelen ÁSZF szerinti 
kötbérre és/vagy kártérítésre való jogosultsága esetén a 
SZOLGÁLTATÓ jogosult ezen követeléseit a MEGRENDELŐ által 
megfizetett előleggel egyoldalú jogi aktussal beszámítani az 
ÁRAJÁNLATTAL összhangban a jelen ÁSZF 3. cikkének 3.2. 
bekezdésének c) betűje szerint.  

8. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS 
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
RENDELKEZÉSEK 

8.1 A hibákért való felelősségre a módosított 513/1991 Zb. (Tt.) sz. 
Kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

8.2 A MEGRENDELŐ köteles a SZOLGÁLTATÓ hibáit a hiba 
felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a 
SZOLGÁLTATÁS nem rendeltetésszerű és/vagy időben történő 

teljesítésétől számított 24 órán belül jelezni,  éspedig telefonon  a 
+421557270744 telefonszámon, és ezt követően e hibákat 
legkésőbb öt (5)  napon belül írásban is megerősíteni a 
SZOLGÁLTATÓ székhelye címére küldött írásbeli reklamációval, 
postai úton vagy személyesen, amelyről reklamációs jegyzőkönyv 
készül.  

8.3 A MEGRENDELŐ köteles a SZOLGÁLTATÁS számlázásának hibáit 
legkésőbb a számla kézbesítésétől számított 5 napon belül 
elektronikus úton bejelenteni a SZOLGÁLTATÓ-nak az 
ekonomicke@kosit.sk címen. 

8.4 Az írásbeli reklamáció kivizsgálásának eredményéről a 
MEGRENDELŐ a kézbesítéstől számított 30 napon belül írásban 
lesz értesítve. Csak telefonos reklamáció esetén, amelyet a 
SZOLGÁLTATÓ a 7.2. pont szerint utólag nem erősít meg írásban 
vagy személyesen, a kivizsgálás eredményéről a MEGRENDELŐ 
csak kivételes esetben, a reklamáció súlyosságától függően kerül 
értesítésre.  

8.5 A SZOLGÁLTATÓ nem veszi figyelembe a jelen pontban 
meghatározott határidők lejárta után, illetve a jelen ponttal 
ellentétben benyújtott reklamációkat.  

9. FELELŐSSÉG A KÁROKÉRT 
9.1 A SZERZŐDŐ FELEK a SZERZŐDÉS-ből, a jelen ÁSZF-ből és a 

vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettségek megszegésével 
okozott minden kárért – függetlenül a jelen ÁSZF 10. cikke szerinti 
szerződéses kötbér SZOLGÁLTATÓ általi alkalmazásától – 
felelnek. 

9.2 A kártérítési felelősségre a módosított 513/1991 sz. Kereskedelmi 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók, kivéve, ha a SZERZŐDŐ 
FELEK másként állapodnak meg.  

9.3 A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a MEGRENDELŐ-nek 
olyan károkért, amelyek a MEGRENDELŐ együttműködésének 
elmulasztásából, vagy a MEGRENDELŐLAPON meghatározott 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK be nem tartása miatt következtek be. A 
SZOLGÁLTATÓ nem köteles megtéríteni a MEGRENDELŐ-nek 
okozott kárt, ha a SZERZŐDÉS tárgyának biztosításával 
kapcsolatban a MEGRENDELŐ által átadott hiányos, hibás vagy 
pontatlan dokumentumok, utasítások vagy információk alapján 
járt el.  

9.4 A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget az olyan esetekben 
keletkezett károkért, amikor a kötelezettségszegést a felelősséget 
kizáró körülmény okozta, vagy ha a SZOLGÁLTATÓ a 
MEGRENDELŐ késedelme miatt késedelembe esik.  

9.5 A SZERZŐDŐ FELEK mentesülnek a felelősség alól a szerződéses 
kötelezettségeik részleges vagy teljes nemteljesítéséért, ha a 
kötelezettségszegés vis maiorra vezethető vissza. A vis maiorra 
hivatkozó SZERZŐDŐ FÉL köteles haladéktalanul, de legkésőbb a 
vis maior körülményeinek felfedezésétől számított 5 napon belül 
írásban értesíteni a másik SZERZŐDŐ FELET, hogy ez a tény 
bekövetkezett. 

10. SZERZŐDÉSES KÖTBÉR ÉS BÍRSÁGOK 
10.1 A MEGRENDELŐ jelen ÁSZF 6. cikkének 6.1a / vagy 6.3 bekezdése 

szerinti kötelezettségének megszegése esetén a SZOLGÁLTATÓ 
jogosult a MEGRENDELÉS-ben vagy a SZERZŐDÉS-ben szereplő 
becsült ÁR 50%-ának megfelelő szerződési kötbért kiszabni 
a MEGRENDELŐ-nek, valamint az ezzel kapcsolatban ténylegesen 
felmerült hiábavaló költségek megtérítését, éspedig minden 
egyes elutasítás után. Ez nem érinti a SZOLGÁLTATÓ kártérítési 
jogát.  

10.2 A jelen ÁSZF 6. cikkének 6.2. bekezdése szerinti kötelezettségek 
be nem tartása esetén A SZOLGÁLTATÓ jogosult a SZOLGÁLTATÁS 
teljesítését megtagadni, és a MEGRENDELÉS-ben vagy 
SZERZŐDÉS-ben feltüntetett becsült ÁR 20%-ának megfelelő 
szerződéses kötbért szabhat ki a MEGRENDELŐ-re, valamint 
követelheti a ténylegesen felmerült hiábavaló szállítási költségek 
megtérítését. Ez nem érinti a SZOLGÁLTATÓ kártérítési jogát. 
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10.3 A SZOLGÁLTATÁS jelen ÁSZF 6. cikkének 6.6. bekezdése szerinti 
megtagadása esetén a SZOLGÁLTATÓ jogosult a MEGRENDELŐ 
felé 5.000,00 EUR összegű szerződési kötbért szabni, éspedig 
minden egyes megtagadás után. Ez nem érinti a SZOLGÁLTATÓ 
kártérítési jogát. 

10.4 A SZOLGÁLTATÁS jelen ÁSZF 6. cikkének 6.7. bekezdése szerinti 
megtagadása esetén a SZOLGÁLTATÓ jogosult a MEGRENDELŐ 
felé 5.000,00 EUR összegű szerződési kötbért szabni, éspedig 
minden egyes megtagadás után. Ez nem érinti a SZOLGÁLTATÓ 
kártérítési jogát. 

10.5 A SZOLGÁLTATÁS jelen ÁSZF 6. cikkének 6.8. bekezdése szerinti 
megtagadása esetén a SZOLGÁLTATÓ jogosult a MEGRENDELŐ 
felé 10.000,00 EUR összegű szerződési kötbért szabni, éspedig 
minden egyes megtagadás után. Ez nem érinti a SZOLGÁLTATÓ 
kártérítési jogát.  

10.6 A SZOLGÁLTATÁS jelen ÁSZF 6. cikkének 6.9. bekezdése szerinti 
megtagadása esetén a SZOLGÁLTATÓ jogosult a MEGRENDELŐ 
felé 20.000,00 EUR összegű szerződési kötbért szabni, éspedig 
minden egyes megtagadás után. Ez nem érinti a SZOLGÁLTATÓ 
kártérítési jogát.  

10.7 Jelen ÁSZF 12. cikkének 12.2. bekezdése szerinti MEGRENDELŐ 
általi kötelezettségszegés esetén a SZOLGÁLTATÓ/e létesítmény 
üzemeltetője jogosult a MEGRENDELŐ-t a telephelyről a hulladék 
átvétele nélkül kiutasítani és 200,00 EUR szerződéses kötbért 
érvényesíteni e kötelezettségek minden egyes megsértése 
esetén.  

10.8 A SZOLGÁLTATÓ a jelen ÁSZF 7. cikkének 7.4. bekezdése szerinti 
számla fizetési késedelme esetén jogosult a MEGRENDELŐ-től 
minden megkezdett késési nap után az esedékes összeg 0,02%-
ának megfelelő késedelmi kamat megfizetését követelni.  

10.9 Jelen ÁSZF 7. cikkének 7.4. bekezdése szerinti számlafizetés 30 
napot meghaladó késedelme esetén a SZOLGÁLTATÓ jogosult a 
szerződéstől elállni. Ez nem érinti a SZOLGÁLTATÓ azon jogát, 
hogy a nyújtott SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁ-t fizessék meg neki.  

10.10 A SZOLGÁLTATÓ telephelyére történő belépés esetén, ha a 
MEGRENDELŐ vagy az általa meghatalmazott személy a 
SZOLGÁLTATÓ telephelyén a dohányzás tilalmát megszegi és 
dohányzik és/vagy nyílt tűzzel manipulál, ez a tilalom a 
HULLADÉKLERAKÓ telephelyén tartózkodó járművek kabinjaira és 
a HULLADÉKLERAKÓ létesítményeire is vonatkozik, a telephelyről 
azonnal ki lesz tiltva, és haladéktalanul tájékoztatva lesz a 
dohányzási tilalom e cikke és jelen ÁSZF 12. cikkének 12.1. 
bekezdése  szerinti megsértéséről. Ezzel egyidejűleg minden 
egyes tilalom megszegéséért 1000,00 eurós szerződéses kötbért 
szabnak ki rá. Ez nem érinti a SZOLGÁLTATÓ jogát az ezzel okozott 
károk megtérítéséhez. 

10.11 Amennyiben a MEGRENDELŐ a SZOLGÁLTATÓ által kiállított 
számlát határidőn belül nem fizeti meg, úgy a SZOLGÁLTATÓ 
írásbeli figyelmeztetéssel felszólíthatja őt a tartozás 
megfizetésére. Ilyen esetben a MEGRENDELŐ köteles a 
SZOLGÁLTATÓ-nak a felszólítás lebonyolításáért és elküldéséért 
adminisztrációs költségátalányt fizetni, melynek összege első 
felszólítás esetén 5,00 EUR, második felszólítás esetén 10,00 EUR.  

10.12 A kötbér megfizetése nem érinti az azon kötelezettség 
megszegésével okozott kár megtérítéséhez való jogot, amelyben 
a kötelezettségszegés esetére megállapodtak; és a kártérítést a 
SZOLGÁLTATÓ teljes egészében érvényesítheti a MEGRENDELŐ-
vel szemben. 

11. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS VÉDELME   
11.1 A SZOLGÁLTATÓ feldolgozza a MEGRENDELŐ ill. képviselőjének 

személyes adatait,  amelyeket MEGRENDELŐ jelen ÁSZF szerinti 
SZERZŐDÉS megkötése előtt és/vagy a SZERZŐDÉS megkötésekor 
a jelen ÁSZF szerinti MEGRENDELÉS-ben meghatározott 
mértékben a rendelkezésére bocsátott, mindezt a Európai 
Parlament és Tanács A személyes adatok kezelése tekintetében 

az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
szóló 2016. április 27-én kelt 2016/679 sz.  rendeletének elveivel 
és követelményeivel (általános rendelet a személyes adatok 
kezeléséről, rövidítve GDPR) ill. a  Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsának A személyes adatok védelméről és egyes törvények 
módosításáról szóló módosított 18/2018 Z.z. (Tt.) sz. törvényével 
összhangban. Ezen adatok megadása szükséges szerződéses 
feltétel, és kezeléséhez nem szükséges az érintett külön 
hozzájárulása, mivel azok a SZERZŐDÉS tárgyának teljesítését, 
valamint a MEGRENDELŐVEL való kommunikációt szolgálják a 
szerződés teljesítésével és mindkét SZERZŐDŐ FÉL jogainak és 
kötelezettségeinek gyakorlásával kapcsolatban. Az így 
megszerzett személyes adatok tárolása a SZERZŐDÉS 
megszűnését követően is kizárólag a SZOLGÁLTATÓ számára 
meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében a 
Szlovák Köztársaság és az EU hatályos jogszabályai szerint, az 
általuk meghatározott ideig ( pl. számviteli, adózási, archiválási 
célokra). Az ily módon megszerzett személyes adatok harmadik 
személy részére (pl. végső telephely) a megállapodás szerinti 
szerződéses feltételeknek megfelelően történő átadása esetén 
ezeket az adatokat kizárólag a SZERZŐDÉS tárgyának megfelelő 
teljesítése érdekében adjuk át, szükséges mértékben és 
szükséges időre a GDPR, ill. a 18/2018 Z.z. (Tt.) törvény  szerint. 

11.2 A személyes adatok SZOLGÁLTATÓ általi, a SZOLGÁLTATÁS 
nyújtásával összefüggésben történő kezeléséről átlátható 
tájékoztatás a SZOLGÁLTATÓ www.kositwest.sk honlapján külön 
dokumentumként érhető el „Nyilatkozat a személyes adatok 
védelméről”. 

11.3 Abban az esetben, ha a SZERZŐDŐ FÉL személyes adatainak az 
egyik SZERZŐDŐ FÉL általi kezelése a másik SZERZŐDŐ FÉL 
számára szükséges a SZOLGÁLTATÁS nyújtása érdekében, a 
SZERZŐDŐ FELEK jogaira és kötelezettségeire a Személyes adatok 
közvetítő általi kezeléséről szóló megállapodás az irányadó, 
amelyet szükség esetén a SZERZŐDŐ FELEK külön megkötnek.  

11.4 Ha a SZERZŐDŐ FELEK között külön Megállapodás a Személyes 
adatok közvetítő általi kezeléséről nem jött létre, minden 
SZERZŐDŐ FÉL független üzemeltetői státusszal rendelkezik, és 
önállóan köteles teljesíteni kötelességeit a GDPR, a 18/2018 Z.z. 
(Tt.) sz. törvény valamint ezek végrehajtási és egyéb kapcsolódó 
rendeletei szerint. 

12. KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK   
12.1 A MEGRENDELŐ tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ 

telephelyén és létesítményeiben szigorúan tilos dohányozni és 
nyílt lángot használni (a tilalom az ezen helyiségekben és/vagy 
létesítményekben jelenlévő járművek kabinjaira is vonatkozik). Az 
előző mondat szerinti dohányzási tilalom megsértése esetén a 
SZOLGÁLTATÓ jogosult a jelen ÁSZF 10. cikk 10.10. bekezdése 
szerint szerződéses kötbért alkalmazni.  

12.2 Abban az esetben, ha a SZOLGÁLTATÓ tulajdonában lévő 
hulladékhasznosító/ártalmatlanító üzembe és onnan történő 
hulladékszállítást a MEGRENDELŐ a SZERZŐDÉS szerint biztosítja, 
köteles az ilyen üzembe való belépéskor  tiszteletben tartani és 
betartani e létesítmény működési szabályzatát, betartani A 
SZOLGÁLTATÓ / Üzemeltető minden utasítását, főleg, de nem 
csak a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb 
kapcsolódó jogszabályok általános érvényű előírásait, köteles 
továbbá betartani az üzem dolgozóinak utasításait, minden 
cselekedettől tartózkodni, amely veszélyeztetné, korlátozná vagy 
megnehezítené a tevékenységet és az üzembiztonságot. Ezen 
kötelezettségek megszegése esetén a SZOLGÁLTATÓ / a 
létesítmény üzemeltetője jogosult a jelen ÁSZF 10. cikkének 10.7. 
bekezdése szerinti szerződéses kötbért alkalmazni, és követelni a 
MEGRENDELŐ ilyen cselekményével okozott kárának 
megtérítését.  



 
Verzió 1/2022 

9 
 Általános Szerződési Feltételek nem veszélyes hulladék lerakókhoz 

12.3 TITOKTARTÁS. A SZERZŐDÉS keretében és azzal kapcsolatban 
közölt minden információ bizalmasnak minősül, és csak a 
SZERZŐDÉS tárgyának teljesítése céljából használható fel.  A 
SZERZŐDŐ FELEK kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
SZERZŐDŐ FELEK által a SZERZŐDÉS alapján és/vagy a 
SZERZŐDÉS-sel kapcsolatosan a BIZALMAS INFORMÁCIÓT, 
valamint a SZERZŐDŐ FELEK által átadott, továbbított, közölt, 
hozzáférhetővé tett és/vagy egyéb módon megszerzett minden 
információt szigorú titoktartás mellett megőriznek, a SZERZŐDÉS 
teljesítése során, valamint a SZERZŐDÉS megszűnését követő 
három (3) évig titokban tartják, megóvják őket a visszaéléstől, 
elvesztéstől és lopástól. A SZERZŐDŐ FELEK előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül az e bekezdés szerinti BIZALMAS 
INFORMÁCIÓ harmadik személynek nem adható ki, különösen 
nem bocsátható rendelkezésre, nem adható át, nem közölhető, 
nem tehető hozzáférhetővé, nem tehető közzé, nem jelentethető 
meg, nem terjeszthető, nem hozható nyilvánosságra vagy nem 
használható fel másképp, csak a Szerződés tárgyának 
teljesítésére, még három (3) évig a SZERZŐDÉS megszűnését 
követően sem. A jelen bekezdés szerinti kötelezettségének 
megszegése esetén a károsult SZERZŐDŐ FÉL jogosult a 
szerződésszegő SZERZŐDŐ FÉLtől 3.000,00 EUR összegű 
szerződéses kötbér megfizetését követelni, minden egyes 
kötelezettségszegés után. Ez nem érinti az e bekezdés szerinti 
kötelezettségek megszegésével esetleg okozott károk 
megtérítéséhez való jogot. 

12.4 KÉZBESÍTÉS. Minden irat, megrendelés, dokumentum, 
követelmény és értesítés (a továbbiakban: DOKUMENTUM) a 
SZERZŐDŐ FELEK között postai úton vagy személyesen, illetve e-
mailben kézbesített levélben kerül biztosításra, kivéve, ha a 
megrendelésben, a SZERZŐDÉS-ben, jelen ÁSZF-ben, illetve 
jogszabályi előírás szerinti kommunikáció csak egy bizonyos 
szállítási módra van fenntartva. A kézbesítés szempontjából 
írásbeli kommunikációs formának minősül az e-mailben történő 
kommunikáció is. Ha az DOKUMENTUM postai úton került 
feladásra, azt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor 
a címzett azt átvette, vagy az átvételt megtagadta, vagy a 
feladóhoz való visszaküldésének napján, a kézbesítés 
elmaradásának okától függetlenül, ha a megrendelés szerinti 
címre küldött tárolt küldemény visszakerült a feladóhoz. Ha az 
értesítést e-mailben vagy személyesen kézbesítették 
munkanapon 8.00 és 14.00 óra között, az a továbbítás ill. az 
értesítés kézbesítésének időpontjában, ellenkező esetben a 
következő munkanapon minősül kézbesítettnek.  

12.5 A SZERZŐDŐ FELEK kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk 
vonatkozó, a DOKUMENTUM esetleges kézbesítéséhez szükséges 
adatokban bekövetkezett változásokról, így különösen a 
megkötött SZERZŐDÉSRE vonatkozó adatok változásáról, jogi 
személyiségük megváltozásáról vagy megszűnéséről, székhelyük, 
vállalkozásuk vagy lakcímük, bankkapcsolatuk változásáról, 

csődbe lépésükről, szerkezetátalakításukról vagy 
felszámolásukról egymást értesítik. Ha valamelyik SZERZŐDŐ FÉL 
e kötelezettségének nem tesz eleget, nem jogosult kifogásolni, 
hogy nem kapott ÉRTESÍTÉST, és egyúttal felelősséggel tartozik az 
ilyen károkért. Kétség esetén érvényes az, hogy az érintett 
SZERZŐDŐ FÉL a változást bizonyíthatóan nem értesítette a másik 
SZERZŐDŐ FÉL-nek. 

12.6 DÖNTŐ  JOG ÉS JOGHATÓSÁG. Jelen ÁSZF-re, a megrendelésre és 
a SZERZŐDÉSRE a Szlovák Köztársaság joga az irányadó, a kollíziós 
szabályok figyelembevétele nélkül. A SZERZŐDÉS által nem 
szabályozott jogviszonyokra a módosított 513/1991 Zb. (Tt.) sz. 
Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései az irányadók és ennek 
keretén belül a módosított 40/1964 Zb. (Tt.) sz. Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései és kapcsolódó jogszabályok. A 
konténerek bérlésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. A személyes adatok védelmét az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) A személyes adatok kezelése során az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) szóló 
2016. április 27-i 2016/679 sz. rendelete szabályozza. 

12.7 Az esetleges vitás kérdéseket a SZERZŐDŐ FELEK elsősorban 
békés úton, írásos megállapodás formájában rendezik. Ha nem 
születik egyezség, a Szlovák Köztársaság bíróságai kizárólagos 
joghatósággal rendelkeznek a Szerződéssel kapcsolatos viták 
eldöntésére. 

12.8 A SZERZŐDÉS megkötésével, ill. jelen ÁSZF 3. cikk 3.4. vagy 3.6. 
bekezdése szerinti megrendelés visszaigazolásával, 
MEGRENDELŐ jelen ÁSZF-et fenntartások nélkül elfogadja.  

12.9 Jelen ÁSZF megváltoztatása, kiegészítése kizárólag a 
SZOLGÁLTATÓ számára van fenntartva, jelen ÁSZF-ben foglalt 
rendelkezések érvényességének korlátozására, kizárására csak a 
SZERZŐDŐ FELEK közös írásbeli megállapodása alapján van 
lehetőség.  

12.10 Ha az ÁSZF egyes rendelkezései érvényüket vesztik, a többi 
rendelkezést ez nem érinti. 

12.11 A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú 
módosítására, míg a változásokról a SZERZŐDŐ FELEK-et az ÁSZF 
új változatának közzétételével tájékoztatja a SZOLGÁLTATÓ 
www.kosit.sk honlapján, az új változat érvényességének és 
hatálybalépésének időpontjának feltüntetésével, kivéve, ha a 
SZERZŐDÉS-ben másképp nem állapodtak meg. 

12.12 Jelen ÁSZF 2022. március 1-jén lépnek hatályba és érvényesek, a 
SZOLGÁLTATÓ honlapján, www.kositwest.sk közzétételre 
kerülnek. Abban az esetben, ha a MEGRENDELŐ az ÁSZF új 
változatával nem ért egyet, jogosult a SZERZŐDÉS-től való írásbeli 
elállási nyilatkozatot eljuttatni a SZOLGÁLTATÓ felé legkésőbb az 
ÁSZF új változatának hatálybalépésétől számított 15 napon belül, 
még akkor is, ha nem ismerkedett meg az ÁSZF új változatával, 
ellenkező esetben az ÁSZF  a meglévő MEGRENDELÉSEK vagy 
SZERZŐDÉSEK részévé válnak.  

 
 
Kelt Kassán (Košice)  2022. március 1-én     
 
       
 
 
 
 
 


