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ÁLTALÁNOS SZERZ ŐDÉSI FELTÉTELEK 

Meghatározott állati melléktermékek és hulladékok elszállítására, kezelésére vonatkozó 
egyedi Vállalkozási szerződéshez. 

 

1. Általános adatok, elérhetőség: 
 

1.1. A Vállalkozó neve, címe, egyéb adatai 
A Vállalkozó neve: BIOFILTER Környezetvédelmi 

Zártkör űen Működő Részvénytársaság 
A Vállalkozó rövidített neve: BIOFILTER Zrt. 
A Vállalkozó székhelye: 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 15. 

A Vállalkozó cégjegyzékszáma: 13-10-041115 

A Vállalkozó adószáma: 13491172-2-13 

A Vállalkozó internetes honlapjának 
elérhetősége: 

www.biofilter.hu 

A Vállalkozó környezetvédelmi 
engedélyei (hulladék): 

PE/KTFO/04784-17/2018 
HB-03/KTF/00653-9/2019 (Debrecen)  
ZA/KTF/02824-11/2018 (Zalaegerszeg)  
515-1/2019 (Pécs)  
PE-06/KTF/18491-13/2019 
(Csévharaszt)  
PE-06/ÉKTF03821-10/2019 
(Törökbálint) 
FE-08/KTF/5675-12/2019 (Lepsény)  
6397-12/2018 (Győr)  
 

A Vállalkozó Állategészségügyi 
engedélyei (állati melléktermék) 

PE/EA/672-2/2019  
HB/06-ÉLB/02417-11/2019 (Debrecen) 
ZAI/040/00054-4/2020 (Zalaegerszeg) 
BA/73/00056-2/2021 (Pécs)  
PE/EA/1096-9/2019 (Csévharaszt)  
PE/EA/00205-8/2020 (Törökbálint)  
FE/ÉbÁO/00556-11/2021 (Lepsény)  
GYI-01/01687-2/2018 (Győr) 
 

A Vállalkozó KÜJ és KTJ számai: KÜJ: 101 426 578 
KTJ Törökbálint: 100 656 793 
KTJ Csévharaszt: 100 672 807 
KTJ Lepsény: 100 286 051 
KTJ Zalaegerszeg: 102 157 148 
KTJ Pécs: 102 184 498 
KTJ Debrecen: 102 440 833 
KTJ Győr: 102 752 910 
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A Vállalkozó állategészségügyi 
telephely azonosító számai: 

Törökbálint: 13-AH-018 (Á)  
Csévharaszt: 13-AMT-041 (Á)  
Lepsény: 06-AMT-007 (Á)  
Zalaegerszeg: 19-AH-022 (Á)  
Pécs: 01-AMT-020 (Á)  
Debrecen: 08-AMT-019 (Á)  
Győr: 07-AMT-032 (Á) 
 

 

1.2. Vállalkozó központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei  
 

Központi iroda: BIOFILTER Zrt.  
Cím: 2045 Törökbálint, Kinizsi utca 15. 
Telefon: 0680 442 999 
Fax: 06 23 511 509 
e-mail: ugyfelszolgalat@biofilter.hu 

 
1.3. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége, tájékoztatás 

 
Jelen Általános Szerződési Feltételeknek Megrendelővel való megismertetéséről Vállalkozó oly 
módon gondoskodik, hogy annak hatályos és teljes szövegét a Vállalkozó weboldalán 
(www.biofilter.hu) közzéteszi, továbbá Megrendelő igénye esetén azt elektronikus levélben, 
illetve - nyomtatott formában - posta vagy fax útján megküldi. 

Az esetleges módosításokról Vállalkozó internetes weboldalán (www.biofilter.hu) értesíti 
Megrendelőt. 

 

 

1.4. Vállalkozó bemutatása  
 
A BIOFILTER Zrt.  bioenergetikai szektorban tevékenykedő környezetvédelmi, társadalmi, 
családi vállalkozás. 1990-ben alakult, mára már országos begyűjtési és nemzetközi feldolgozói 
hálózattal rendelkezik. 
A bioenergia szektor működési elve, hogy olyan alternatív energiákat állítson elő, amely kiváltja 
a klasszikus, véges fosszilis és veszélyes energiahordozókból nyert energiák alkalmazását, ezzel 
folyamatos fenntartható fejlődést biztosítva. Ilyen energiák például a nap-, a víz-, a szélenergia, 
illetve az első generációs növényi energiák hasznosítása.  
Kiemelt prioritást élvez a másodlagos alapanyagokból, hulladékokból történő energia előállítás. 
 
A BIOFILTER Zrt. fő profilja a bioenergia szektor másodgenerációs, szerves alapanyag ellátása 
az általa begyűjtött hulladékok komplex inverz logisztikai folyamatának megvalósításával. A 
használt sütőolaj begyűjtése, feldolgozása és a tisztított növényi olajok importja biztosítja a 
Magyarországon és a környező országokban található biodízel üzemek alapanyag ellátását. 
 
A BIOFILTER Zrt. profilja továbbá a HoReCa és FMCG területről való élelmiszer- és lejárt 
fogyaszthatóságú hulladékok és állati melléktermékek, illetve a forgalomba nem hozható állati 
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és növényi eredetű hulladékok és melléktermékek begyűjtése, feldolgozása és szállítása a 
biogázt előállító üzemekbe. 
2011-ben a vállalat profilbővítés céljából további hulladékok és melléktermékek kezelését is 
megkezdte, így a vállalat a Magyarországon begyűjtött szerves hulladékok és melléktermékek, 
a nem szerves, ill. veszélyes hulladékok 100%-t kezelni tudja, komplex hulladék feldolgozási 
szolgáltatást nyújtva partnereinek. 
 
Tevékenységeink közé tartozik továbbá zsírok takarmányozási célra történő értékesítése, 
valamint tisztított növényi olajok és zsírok nagykereskedelme. 
 

1.5. Adatszolgáltatás 
 
Környezetvédelmi adatszolgáltatások, engedély-, szakhatósági állásfoglalás-kérés esetén a 
gazdálkodó szervezetnek (természetes személynek is) rendelkeznie kell KÜJ és KTJ számmal. 
A KÜJ és KTJ szám igénylést a KAR bejelentő lapokon kell teljesíteni a területileg illetékes 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. Az azonosító adatokat 
a Környezetvédelmi Felügyelőség 3 napon belül megküldi. A vonatkozó jogszabály: 78/2007. 
(IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról. 
 
KÜJ szám: Környezetvédelmi Ügyfél Jel 
KTJ szám: Környezetvédelmi Területi Jel 
 
Jelen szerződésben szereplő hulladékok esetében kétféle adatszolgáltatást kell teljesíteni a 
megrendelőnek attól függően, hogy milyen jellegű (állati melléktermék vagy hulladék) anyag 
keletkezett nála: 

� Környezetvédelmi Hatóság részére 
Az adatszolgáltatás teljesítésének módját, tartalmát, határidejét, az adatszolgáltatók körét a 
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 
(XII.11.) Korm. rendelet szabályozza részletesen. 

„A hulladék termelő telephelyenként és hulladéktípusonként rendszeres adatszolgáltatást teljesít 
feltéve, hogy a telephelyén a tárgyévben képződött, továbbá birtokolt hulladék összes 
mennyisége: 

� veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy 
� nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy 
� nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot meghaladja.” 

 
A bevallást elektronikus módon, az interneten a https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/  linken 
elérhető OKIR kapu adatszolgáltató rendszerrel kell elkészíteni és a kitöltött nyomtatványt a 
területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnek kell beküldeni a tárgyévet követő év 
március 1-ig.  

� Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére 
Állati eredetű melléktermékek (jelen szerződésben szereplő melléktermékek kapcsán) 
tulajdonosa a kezelésre, ártalmatlanításra átadott állati melléktermékek mennyiségét évente egy 
alkalommal a tárgyévet követő év március 1-ig a telephelye szerint a NEBIH részére köteles 
bejelenteni. Az adatszolgáltatást az állati eredetű melléktermék tulajdonosának a 45/2012. (V.8) 
VM rendelet 4. számú melléklete szerint a  https://allatimellektermek.nebih.gov.hu oldalon kell 
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megtenni. Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén az 
attól számított 15 napon belül teljesíteni kell. 

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.  

1.6. Személyes adatok védelme 
 
A BIOFILTER 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 BIOFILTER 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.biofilter.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 és melléktermékek elszállítását és 
kezelését. Ennek végrehajtása érdekében Megrendelő kötelezi magát, hogy az általa termelt, 
illetve összegyűjtött hulladékot és mellékterméket a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 
Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő által termelt, illetve összegyűjtött hulladékot és 
mellékterméket az egyedi Vállalkozási szerződés szerinti elszállítási címről, az ott 
meghatározott rendszerességgel elszállítja. Amennyiben a Megrendelő nem a meghatározott 
besorolású és minősítésű hulladékát és melléktermékét is átadja a Vállalkozónak, Vállalkozó 
jogosult az átvételt/ szállítást megtagadni vagy a Vállalkozó jogosult a kezelés miatt keletkező 
többletköltséget a Megrendelőre terhelni, Megrendelő pedig köteles a költséget megtéríteni. 

 
2.2. Amennyiben üveg, fém, papír, műanyag, ill. egyéb csomagolású hulladék vagy melléktermék 

elszállítását kéri a Megrendelő, egyedi megállapodás szükséges a kezelés módjáról és 
költségeiről. 

 
 
3. A hulladék összegyűjtésének módja 
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3.1. Megrendelő megrendelése esetén, Vállalkozó a Megrendelő igényeinek megfelelő darabszámú 

gyűjtőedényt bocsát Megrendelő rendelkezésére. A kihelyezett gyűjtőedények számát 
Megrendelő egy hónapon belül egyoldalúan egy alkalommal csökkentheti. 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 Megrendelő részére. A gyűjtőedény 
kihelyezések és bevonások időpontját Vállalkozó a járatszervezése alapján –a Megrendelővel 
történő előzetes egyeztetést követően – önállóan jogosult meghatározni. A kihelyezett, illetve 
bevont gyűjtőedények számának változását a Vállalkozó kísérőjegyen (átvételi elismervényen) 
tartja nyilván. Vállalkozó önállóan jogosult a Megrendelőnél kihelyezett gyűjtőedények 
optimális számát meghatározni és ez alapján – szükség esetén - a többlet gyűjtőedényeket 
Megrendelőtől bevonni.  
 

3.2. Vállalkozó kötelezi magát, 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 Megrendelő felróhatóságtól függetlenül felel, így azok bármilyen 
okból történt megrongálódása, hiánya esetén a letéti díj nem jár vissza, illetve térítésmentes 
kihelyezés esetén a gyűjtőtartályok mindenkori bruttó értékét (letéti díjnak megfelelő összeget) 
Megrendelő köteles számla ellenében megtéríteni Vállalkozó részére. Vállalkozó jogosult az 
egyedi Vállalkozási szerződés hatálya alatt bármikor, illetve annak megszűnését követő 
elszámolás során ellenőrizni a Megrendelőnél található gyűjtőedények állapotát és számát. 
 

3.3. Amennyiben Megrendelő a hulladék és melléktermék összegyűjtése érdekében nem rendel meg 
Vállalkozótól gyűjtőedényt, úgy köteles a 3.4. pontban leírt jellemzőkkel megegyező 
gyűjtőedényben gyűjteni a hulladékot és mellékterméket, ellenkező esetben Vállalkozó az 
átvételt megtagadhatja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban írt 
kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, azaz nem a 3.4. pontban leírt jellemzőkkel 
megegyező gyűjtőedényben (a továbbiakban: idegen gyűjtőedény) gyűjti össze a hulladékot és 
mellékterméket, azonban azt a Vállalkozó részére átadja, úgy Vállalkozó jogosult az elszállítását 
követően az idegen gyűjtőedényt leselejtezni. Az idegen gyűjtőedény leselejtezése esetén 
Megrendelő ezzel összefüggésben kártérítési vagy más igényt Vállalkozóval szemben nem 
támaszthat, az idegen gyűjtőedény Vállalkozó részére történő átadásával annak tulajdonjogáról, 
illetve azzal kapcsolatos bármely igényérvényesítésről visszavonhatatlanul lemond.    
 

3.4. Gyűjt őedény 
 

A hulladék és melléktermék tárolására alkalmas, ETBI-engedéllyel rendelkező alapanyagból 
készülő és a korábbi MSZ 7540-1998 szabvány előírásainak megfelelő, erre a célra bevizsgált, 
fedeles, bilinccsel zárható, 60 literes műanyag hordó. A gyűjtőedény színének megfelelően az 
alábbi hulladékok tárolására alkalmas: 

fehér hordó 
(60 literes) 

Hulladék azonosító 20 01 25: Használt étolaj és zsír  
- Használt étolaj és étkezési zsír hulladék. 
Hulladék azonosító 20 01 25: Lejárt étolaj és zsír 
- Lejárt fogyaszthatósági idejű vagy sérült csomagolású étolaj, zsír és 

margarin hulladék. 
kék, hordó Hulladék azonosító 19 08 09: Vizes zsír; Olaj-, Zsírfogó zsír 



BIOFILTER Zrt. 2045 Törökbálint, Kinizsi út 15. | tel.: 06 (23) 511 500
fax: 06 (23) 511 509 | e-mail: info@biofilter.hu | web: www.biofilter.hu

Minoségirányítási
rendszer
ISO 9001:2008

Önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel

Környezetközpontú
irányítási rendszer
ISO 14001

Önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel

 

 

6 | O l d a l :  

 

(60 literes) - Szennyezett használt növényi olaj és étkezési zsír hulladék 
kék, szürke, 
zöld hordó 
(60 literes) 

3. kategóriájú állati melléktermékek 
Konyhai ételmaradék, Élelmiszer-hulladék, mint állati 

melléktermék 
- 1069/2009/EK rend. szerint 3. kategóriájú állati melléktermék: 10. 

cikk p) pont. 
 Lejárt, sérült, fogyasztásra, forgalmazásra alkalmatlan élelmiszer 
- 1069/2009/EK rend. szerint 3. kategóriájú állati melléktermék: 10. 

cikk f) pont. 
 
Egyedi megrendelések/megállapodások esetén a gyűjtőedény színe fenti táblázattól eltérhet. 
 
A BIOFILTER Zrt. által rendszeresített gyűjtőedény további paraméterei: 
 

 
Termék minőségi besorolása: NORMAL 

 
 
4. A hulladék és melléktermék szállításának módja 
 

4.1. Az elszállításra kerülő hulladék és melléktermék kilogrammonkénti mérése a Vállalkozó 
elszállítást végző gépjárművein elhelyezett kalibrált mérleggel történik, mely mérési eredményt 
Felek a számlázás szempontjából irányadónak tekintenek. Az elszállított állati melléktermék 
mennyiségről a Vállalkozó kereskedelmi okmányt állít ki, melyet Megrendelő arra 
feljogosított képviselője olvasható aláírásával és bélyegzővel köteles hitelesíteni. Az 
elszállított hulladék mennyiségről a Vállalkozó kísérőjegyet állít ki, melyet Megrendelő 
arra feljogosított képviselője olvasható aláírásával és bélyegzővel köteles hitelesíteni. 
Vállalkozó nem köteles vizsgálni a Megrendelő képviseletében eljáró személy képviseleti 
jogosultságát. Olvasható aláírás vagy pecsét hiányában is a dokumentumon levő mennyiségeket 
a Felek a számlázás alapjának tekintik.  

 
 
 
4.2. Megrendelő telefonon (Vállalkozó hangrögzítő rendszerén keresztül) és írásban (e-mail, fax, 

postai levél formájában) jogosult: 
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- az egyedi Vállalkozási szerződésben „Telefonon kér” szállítási gyakoriság megjelölése esetén 
a hulladék és melléktermék elszállítására vonatkozó megrendelését leadni, mely alapján az 
elszállítás időpontját Vállalkozó a túrajáratai alapján önállóan határozza meg,  
- az egyedi Vállalkozási szerződésben meghatározott járatsűrűség tekintetében módosítást 
kezdeményezni, melyről Vállalkozó a túrajáratai alapján jogosult egyoldalúan határozni. 
Vállalkozó önállóan jogosult a szállítás optimális gyakoriságának meghatározására és ez alapján 
az egyedi Vállalkozási szerződés vonatkozó, egyoldalú módosítására.  

 
4.3. Megrendelő a megrendelésre és módosításra vonatkozó telefonos igényét a 06-80-442-999-es 

telefonszámon adhatja le. 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a telefonon történt megrendelésről, illetve annak 
módosításáról,– Vállalkozó hangrögzítő rendszerének segítségével – hangrögzítés készül. Az 
így leadott megrendelés az egyedi Vállalkozási szerződés részévé válik. 
 

4.4. A telefonhívás során a Megrendelő képviseletében eljáró személy köteles a Vállalkozó 
munkatársának azonosítani saját magát és a Megrendelőt (a Megrendelő nevének, 
székhelyének, adószámának, valamint a pontos szállítási címnek megadásával). Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó az azonosítást követően nem köteles vizsgálni a 
Megrendelő képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát.  

4.5. Megrendelő köteles az elszállításra kerülő hulladék és mellékterméket átadását a gazdasági és 
személyzeti bejáratán keresztül biztosítani. A hulladék és mellékterméket átadása a gazdasági 
és személyzeti bejáraton keresztül történik, Vállalkozó eljáró képviselője a Megrendelő üzemi, 
konyhai vagy más területére nem lép be. A gazdasági és személyzeti bejáratnak a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően gépjárművel jól megközelíthetőnek, vendégek és más 
harmadik személyek elől elzártnak, az áruk könnyű rakodását és átadását lehetővé tevőnek és 
könnyen tisztán tarhatónak kell lennie. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
hulladék és melléktermék átadását nem a gazdasági és személyzeti bejáratán keresztül biztosítja, 
illetve ezzel ellentétes utasítást ad a Vállalkozó eljáró képviselőjének, úgy a Vállalkozó a 
hulladék és melléktermék átvételt megtagadhatja, illetve az átvételnek a gazdasági és 
személyzeti bejáratától eltérő helyen történő teljesítése esetén az ebből eredően bekövetkező – 
akár harmadik személyeket érő – kárért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel. 

 
4.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az „elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről” szóló 25/1998. (XII. 27.) 
EüM rendelet előírásainak megfelelően Vállalkozó kötelezettsége, hogy megfelelő intézkedések 
megtételével, illetve a munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének biztosításával a lehető 
legkisebbre csökkentse a munkavállalókat fenyegető sérülések, egészségkárosodások vagy 
munkabalesetek bekövetkezésének kockázatát. 

Vállalkozó mindezeknek megfelelően a hulladék és melléktermék elszállítása során különös 
figyelmet fordít az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, 
szervezési követelményeinek teljesítésére az alábbiak szerint: 

4.6.1. Épületen belüli átadás esetén Vállalkozó kizárólag az országos településrendezési 
és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
OTÉK) előírásainak megfelelő, akadálymentesen (a gazdasági bejárattól legfeljebb 
10% lejtési mértékű rámpával vagy lejtővel, ezek hiányában legfeljebb 16-20 cm 
fellépő magasságú, 23-30 cm belépő szélességű lépcsőfokokkal ellátott, legfeljebb 
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3 m szintkülönbséget áthidaló és legalább 0,90 m karszélességű lépcsőzettel) 
megközelíthető helyiségből vállalja a hulladék és melléktermék átvételét. 
 

4.6.2. Épületen kívüli átadás esetén Vállalkozó legfeljebb az átvételi ponttól a közterületig 
számított 90 méter távolságú és legfeljebb 15% lejtési mértékű, szilárd burkolattal 
ellátott és mindenfajta síkosságtól mentesített útvonalon vállalja a hulladék és 
melléktermék Megrendelő telepéről történő elszállítását.  

 
4.6.3. Megrendelő köteles a 4.6.1., illetve a 4.6.2. pontokban foglalt átadási feltételeket 

maradéktalanul biztosítani. Ennek hiányából bekövetkező kárért kizárólag 
Megrendelő tartozik felelősséggel függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a hulladék 
és melléktermék átvételét megtagadja vagy azt teljesíti.. A 4.6.1., illetve a 4.6.2. 
pontokban foglalt átadási feltételek hiányában Vállalkozó jogosult - választása 
szerint - a hulladék és melléktermék átvételét megtagadni vagy az átvétel során az 
emiatt keletkező többlet-logisztikai díjat egyoldalúan a Megrendelővel szemben 
érvényesíteni vagy a felek között létrejött vállalkozói szerződést azonnali hatállyal 
felmondani . 

 
5. A Megrendelőt illető díjazás – Átvételi díj 
 
5.1. Használt étolaj és zsír hulladék: Vállalkozó a konyhai mellékterméktől, illetve egyéb 

szennyeződéstől (pl. víz, idegen tárgyak, nem szerves hulladék) mentes, illetve a 3.4. pontban 
meghatározott szabvány gyűjtőedényben, egyéb csomagolóanyagtól mentesen átadott használt 
étolaj és zsír (hulladék azonosító 20 01 25) elszállított mennyisége után átvételi díjat fizethet 
Megrendelő részére. Az átvételi díj összege a Megrendelő által – az adott időszakon belül – 
átadott hulladék mennyiségétől függően változhat az egyedi Vállalkozási szerződésben 
meghatározottak szerint.  
 

5.2. Határozatlan, illetve az egy év határozott időre kötött szerződések esetén Megrendelő az átvételi 
díjra vonatkozó számláját a naptári negyedév lejártát követő 8 napon belül benyújtja a 
Vállalkozó részére, aki a számla ellenértékét annak keltétől számított 15 naptári napon belül 
átutalással kiegyenlíti. Határozott időre – ide nem értve az egy év határozott időre - kötött 
szerződések esetén Megrendelő az átvételi díjra vonatkozó számláját a szerződött időszak 
lejártát követő 8 napon belül benyújtja Vállalkozó részére, aki a számla ellenértékét annak 
keltétől számított 15 naptári napon belül átutalással kiegyenlíti.   
Megrendelő a Vállalkozó előzetes értesítése nélkül jogosult a Vállalkozó által átvételre 
került használt étolajról szóló számláját a jelen pontban foglaltaknak megfelelően 
kiállítani.  

 
5.3. Megrendelő a kísérőjegyet köteles megőrizni. Vállalkozó az átvételi díjat csak a helyesen 

kiállított számla (mindenkor hatályos ÁFA tv. határozott időszaki elszámolásra vonatkozó 
rendelkezései alapján) ellenében fizeti meg.  

 
5.4. Az átvételi díjról szóló számla szabályos kiállításával kapcsolatban a Vállalkozó 

ügyfélszolgálata szükség esetén – munkaidőben - tájékoztatást ad az 
ugyfelszolgalat@biofilter.hu elektronikus levelezési címen keresztül. 
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5.5. Megrendelő igénye alapján, a számlázási időszak lejárta után Vállalkozó a számlázandó 
mennyiségekről tájékoztatás ad a Megrendelő részére az ugyfelszolgalat@biofilter.hu 
elektronikus levelezési címen keresztül. 
 

5.6. A felek kifejezetten megállapodnak, hogy az egymás közötti elszámolásokban az általános 
forgalmi adóról szóló törvény 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. § (1a) b) pontját 
alkalmazzák, kivéve, ha a Felek közötti egyedi szerződés erről másképp nem rendelkezik.  

6. A Vállalkozót illet ő díjazás - a vállalkozói díjfizetés általános elvei és módja, számlázás: 
 

6.1. Vállalkozó az egyedi Vállalkozási Szerződésben szereplő díjakról - a díjtételektől függően - 
naptári havonta/első teljes naptári negyedévtől kezdődően, naptári negyedévente/illetve 
szállítási alkalmanként számlát állít ki, melyet a Megrendelő, a számla keltétől számított 15 
naptári napos fizetési határidővel, átutalással köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó Budapest Bank 
Zrt -nél vezetett 10100833-61331800-00000002 számú bankszámlájára. 
 

6.2. Szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjtételek számlázási módját 1. sz. Melléklet tartalmazza 
részletesen. 
 

6.3. 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 fizetési 
késedelme esetén Vállalkozó jogosult a hulladék és melléktermék elszállítását külön 
értesítés nélkül korlátozni, vagy azt megtagadni, illetve a 7.3.2. pontban írtak szerint 
eljárni.  
Feleknek az egyedi Vállalkozási szerződésből eredő fizetési kötelezettségük elévülését a másik 
Fél által, a késedelembe eső Félnek az egyedi vállalkozási szerződésben megjelölt székhelyére 
(természetes személy esetén lakcímére) postai úton megküldött fizetési felszólítás megszakítja.  

6.4. A felek kifejezetten megállapodnak, hogy az egymás közötti elszámolásokban az általános 
forgalmi adóról szóló törvény 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. § (1a) b) pontját 
alkalmazzák, kivéve, ha a Felek közötti egyedi szerződés erről másképp nem rendelkezik. 

7. Az egyedi Vállalkozási szerződés hatálya, módosítása, megszűnése, illetve megszűntetése 
 
7.1. Az Általános Szerződési Feltételek az egyedi Vállalkozási szerződés részét képezi. Megrendelő 

az egyedi Vállalkozási szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési 
Feltételek tartalmát megismerte, azt tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek elfogadja.  

 
7.2. A Vállalkozó a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú módosítására 

jogosult, különösen, ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés, vis maior vagy a Vállalkozó 
érdekkörén kívül álló bármely körülményben bekövetkezett lényeges változás indokolja. 
 

7.3. Az egyedi Vállalkozási szerződés megszüntetésének esetei: 
 

Az egyedi Vállalkozási szerződés megszüntetésére az alábbiak szerint van lehetőség: 
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7.3.1. 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 postai 
feladását követő nap.  

 
7.3.2. 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.  

 
7.3.3. A Felek közös megegyezésével. 
 

8. Titoktartás 
 

8.1. 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. 
 

8.2. Megrendelő az egyedi Vállalkozási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy 
Vállalkozó, az általa kötelezően teljesítendő adatszolgáltatás során a Megrendelőt érintő adatok 
tekintetében hivatalos szervek és szakhatóságok részére adatszolgáltatást teljesítsen. 

 
 
 
 
9. Egyéb rendelkezések 

 
9.1. Az elszállított hulladékról a vonatkozó 2012. évi CLXXXV. Törvény (Ht.), valamint a 309/2014 

(XII.11.) Kormányrendelet, valamint az állati melléktermékről a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 
értelmében a Megrendelő és a Vállalkozó is nyilvántartást vezet. Szakhatósági ellenőrzésnél, a 
Megrendelő nyilvántartása és Megrendelőnél megőrzött a Vállalkozó által aláírt és lebélyegzett 
kísérőjegyek és kereskedelmi okmányok példányai igazolják a keletkezett hulladék, állati 
melléktermék szabályos elhelyezését. A hulladék és állati melléktermék tulajdonjoga az 
átvétellel átszáll a Vállalkozóra, így annak szabályos elhelyezése is Vállalkozót terheli. 
 

9.2. Vállalkozó mentesül a jelen ÁSZF és az egyedi Vállalkozási szerződés szerinti 
kötelezettségeinek teljesítése alól, ha a Vállalkozó teljesítését akaratán és ellenőrzésén kívüli, 
előre nem látható, általa elháríthatatlan jellegű és neki nem felróható akadály (így különösen 
természeti katasztrófa, háború, blokád, sztrájk, embargó, hatósági rendelkezés, jogszabály 
változás, tűz, robbanás, terrorcselekmény) ellehetetleníti vagy jelentős mértékben terhesebbé 
teszi. Ha a Vállalkozó számára lehetetlenné vagy jelentős mértékben terhesebbé vált a 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, a tudomásra jutástól számított öt munkanapon belül 
köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt a fent megjelölt körülmények bekövetkezéséről és 
lehetséges megszűnésének időpontjáról. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 
napot, Vállalkozó jogosult az egyedi Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani.     
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9.3. Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, 

gazdálkodásában és egyéb a Vállalkozási szerződéssel összefüggő adataiban vagy 
körülményeiben bekövetkezett változásról haladéktalanul írásban tájékoztatni Vállalkozót. 
Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a 
Vállalkozót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. Vállalkozó a 
Megrendelő fenti adatai, illetve körülményei megváltozására vonatkozó bejelentés 
elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel összefüggésben 
felmerülő kárának megtérítését követelheti Megrendelőtől. 
 

9.4. 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. 
 

9.5. 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. 

 
9.6. Amennyiben az egyedi Vállalkozási szerződés vagy jelen ÁSZF valamely rendelkezése 

érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve az egyedi Vállalkozási 
szerződés és az ÁSZF érvényességét nem érinti, kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná 
vált rendelkezés nélkül a Felek az egyed Vállalkozási szerződést nem kötötték volna meg. 

 
9.7. Az egyedi 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. 

 
 
Törökbálint, 2022. július 20. 

Biofilter Környezetvédelmi Zrt. 
Deák György 
vezérigazgató 
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ÁLTALÁNOS SZERZ ŐDÉSI FELTÉTELEK 

1. számú melléklete 

 

A Vállalkozó által számlázott tételekről 

Meghatározott hulladékok és melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozó egyedi 
Vállalkozási szerződéshez 

 

1. A vállalkozó által számlázott díjtételek gyakoriságáról 
 

Használt étolaj és zsír hulladék (Hulladék azonosító:  20 01 25) 
 

Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglalt logisztikai rendszerkövetési díjról a szerződés hatályba 
lépését követő első teljes naptári negyedévtől kezdődően, naptári negyedévente utólag jogosult számlát 
kiállítani, a mindenkori ÁFA tv. határozott időszaki elszámolásra vonatkozó rendelkezése alapján. 

A Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglalt rendelkezésre állási díjról (50 kg alatti 
mennyiség esetében) a szerződés hatályosságát követően, utólag jogosult számlát kiállítani a 
mindenkori ÁFA tv. határozott időszaki elszámolásra vonatkozó rendelkezése alapján.   
 

Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglalt kiszállási díjról (30 kg alatti mennyiség esetében) 
havonta jogosult számlát kiállítani a Vállalkozási szerződésben meghatározott díjtétel alapján, a 
mindenkori ÁFA tv. határozott időszaki elszámolásra vonatkozó rendelkezése szerint.  

Vizes zsír, Olaj-, zsírfogó zsír (Hulladék azonosító: 19 08 09) 
 

Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglalt logisztikai, rendszerkövetési díjról a szerződés hatályba 
lépését követő első teljes naptári negyedévtől kezdődően, naptári negyedévente utólag jogosult számlát 
kiállítani, a mindenkori ÁFA tv. határozott időszaki elszámolásra vonatkozó rendelkezése alapján. 

Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglalt ártalmatlanítási díjról a szerződés hatályba lépését 
követően a mindenkori ÁFA tv. határozott időszaki elszámolásra vonatkozó rendelkezése alapján 
havonta utólag jogosult számlát kiállítani. 

Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglalt kiszállási díjról (30 kg alatti mennyiség esetében) 
havonta jogosult számlát kiállítani a Vállalkozási szerződésben meghatározott díjtétel alapján, a 
mindenkori ÁFA tv. határozott időszaki elszámolásra vonatkozó rendelkezése szerint. 

Konyhai ételmaradék, élelmiszer-hulladék: 1069/2009/EK rend. szerint 3. kategóriájú állati 
melléktermék: 10. cikk p) pont 
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Hús: 1069/2009/EK rend. szerint 3. kategóriájú állati melléktermék: 10. cikk f) pont. 
Csont: 1069/2009/EK rend. szerint 3. kategóriájú állati melléktermék: 10. cikk f) pont. 
Tej: Sérült csomagolású a 1069/2009/EK rend. szerint 3. kategóriájú állati  melléktermék: 10. 
cikk f) pont. 
 

Zöldség, gyümölcs (Hulladék azonosító: 20 02 01) 

Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglalt díjakról a szerződés hatályba lépésétől, naptári havonta 
utólag jogosult számlát kiállítani, a mindenkori ÁFA tv. határozott időszaki elszámolásra vonatkozó 
rendelkezése alapján. 

2. A Vállalkozó által kihelyezett gyűjt ő edényzet díjáról 
 

A Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglaltak alapján az általa kihelyezésre kerülő 
gyűjtőedényeket 9300 Ft letéti díj ellenében biztosítja Megrendelő részére. 

Lakossági szerződések esetében Megrendelő a Vállalkozó által kihelyezésre kerülő gyűjtőedényeket 
megvásárolja Vállalkozótól.  

3. A Vállalkozó által a Megrendelővel szemben egyoldalúan érvényesíthető többlet-
logisztikai díjról  

 

A Vállalkozó a jelen általános szerződési feltételek 4.6. pontjában leírt feltételek bekövetkezése esetén 
a 4.6.3. pontban rögzített többlet-logisztikai díj érvényesítésére jogosult a Megrendelővel szemben, 
szállítási alkalmanként. A többlet-logisztikai díj mértéke: 200,- Ft + ÁFA / elszállítással érintett hordó. 
Vállalkozó a többlet-logisztikai díjat a Megrendelő 4.6. pontjában írt szerződésszegése esetén jogosult 
egyoldalúan érvényesíti. 

 


