ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
1. Az ÁSZF hatálya
A jelen ÁSZF az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3581 Tiszaújváros, TVK
Ipartelep, a továbbiakban: Ecomissio által megrendelőinek nyújtott hulladékkezelési, szállítási és
egyéb szolgáltatásokra vonatkozik. Amennyiben az Ecomissio által visszaigazolt megrendelés vagy a
Felek között megkötött egyedi szerződés az ÁSZF egyes rendelkezéseitől kifejezetten eltér, úgy az
adott kérdésben az eltérő rendelkezést, minden egyéb rendelkezés tekintetében pedig az ÁSZF-et kell
alkalmazni. Az eltérés kiterjesztően nem értelmezhető. Jelen ÁSZF-től eltérni, valamint a Felek közötti
megállapodást módosítani kizárólag írásban lehetséges.
2. A szerződés létrejötte
Felek között a szerződés a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és Ecomissio képviselője által
aláírt egyedi szerződéssel vagy írásos, illetve faxon vagy online leadott megrendelésnek Ecomissio
általi fenti módok valamelyikén történő visszaigazolásával jön létre. Amennyiben Ecomissio
visszaigazolása a megrendelés egyes feltételeitől eltér, illetve további rendelkezéseket tartalmaz, úgy
ezek elfogadottnak tekintendők, kivéve, ha azok ellen a Megrendelő a visszaigazolás közlését követő 5
napon belül kifogást emel. A szerződésre az ÁSZF rendelkezései, valamint az esetleges mellékletek
tartalma is irányadó. Eltérés vagy ellentmondás esetén elsősorban a díjat és szolgáltatás technikai
paramétereit leíró melléklet, másodjára az egyedi szerződés vagy megrendelés visszaigazolásának
tartalma, végül az ÁSZF rendelkezései irányadók.
3. Ecomissio szolgáltatására irányadó egyéb szabályok
A Felek megállapodására vonatkoznak és a Megrendelő köteles megismerni és betartani valamennyi
tárgyi, de különösen az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit:
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.),
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015.
(VIII. 75.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet),
- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.
(XII.11) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adatszolgáltatási Rendelet),
- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény
- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm.
rendelet
- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B”
Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: ADR
Végrehajtási Rendelet)
a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: HJR)
- a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. VM rendelet, (a továbbiakban: VM rendelet)
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR)
- a 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Ecomissio Kft. rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági tevékenységi
engedélyekkel, melyek aktuális másolatai
a http://www.Ecomissiokft.hu/letoltesek/reszletek/9/engedelyek/ honlapon megtekinthetők és
letölthetők.
4. A Vállalkozói díj
4.1. Ecomissio az általa átvett, illetve elszállított hulladék mennyiségi és/vagy minőségi hiteles mérése
alapján a megrendelőben vagy szerződésben, illetve mellékletében szereplő díjszámítást alapul véve
számlát állít ki. A díjakat a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti ÁFA terheli abban az esetben is,
ha valamely díjtétel mellett nem szerepel az ÁFA-ra utalás, ez esetben az adott díjtétel ÁFA nélküli
nettó díjnak minősül.
4.2. A számla fizetési határideje a számlán feltüntetett nap. Fizetési késedelem esetén
Ecomissio jogosult szolgáltatását felfüggeszteni, továbbá a szerződés létrejöttekor hatályos
késedelmi kamatot, Ptk. szerinti költségátalányt és egyéb behajtási költséget érvényesíteni.
4.3. Keretszerződés alkalmazása esetén a szerződés megkötését követő év első napjától kezdődően
Ecomissio jogosult a szolgáltatási díjait az elérhető legfrissebb, 12 hónapra vonatkozó Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindex-növekedés mértékével
módosítani (díjközlés). A díjközlést az Ecomissio jogosult évközben is érvényesíteni, a tárgyév január
1-jére visszamenő hatállyal, mely díjközlést legkésőbb március 1-ig megküldi a Megrendelőnek.
4.4. Ecomissio a jogszabályok változásából eredő vagy egyéb, a jövőben felmerülő költségnövekedést
(pl. környezetterhelési adó, lerakási járulék, útdíj, egyéb a tevékenységével kapcsolatos díjak, adók,
járulékok, stb.) a vállalkozói díjban az őt terhelő kötelezettség keletkezésének időpontjától
érvényesíteni jogosult. Ellenkező kikötés hiányában a vállalkozói díj nem tartalmazza a göngyöleg
használati díjat.
4.5. Abban az esetben, ha a hulladék Megrendelő általi előkészítése nem megfelelő, úgy Ecomissio a
Megrendelő telephelyén várakozni kényszerülő személyzet után rezsióradíjat jogosult felszámolni az 1
órát meghaladó várakozás idejére, minden megkezdett órára (8.000 Ft/óra+ áfa várakozási Díj vagy a
szerződésben szereplő ármegállapodás szerint). Ezen személyeknek az előkészítésben való tevékeny
részvétele esetén pedig szolgáltatási óradíjat jogosult felszámolni minden megkezdett órára (3.000
Ft/óra + áfa előkészítési Díj vagy a szerződésben szereplő ármegállapodás szerint). E többletdíjak
tényét és az időtartamot a jelenlevők a fuvarlevélen rögzítik, amely a teljesítés igazolásául szolgál. A
hulladékok kezeléséből származó minden haszon az Ecomissio-t illeti meg.
4.6 Amennyiben a kiállított számlát a Megrendelő adatváltozás miatt visszaküldi és a változás tényét a
Megrendelő a szolgáltatás igénylésekor nem közölte a Vállalkozóval, úgy köteles a kiállított új számlát
a korábbi számla fizetési határidejével befogadni.
4.7 Megrendelő a Vállalkozó által megküldött számla alakiságára vagy tartalmára vonatkozó
reklamációját köteles a számla kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban (telefax, e-mail,
posta) közölni a Vállalkozóval.
Vállalkozó a kifogás átvételét követően haladéktalanul megvizsgálja a számlapanasz jogosságát és
annak eredményéről a bejelentés módjával azonos módon, írásban tájékoztatja a Megrendelőt.
Amennyiben a Vállalkozó a számlareklamációnak helyt ad, úgy az eredeti számlát a mindenkor
hatályos számviteli szabályoknak megfelelően javítja és a Megrendelő részére megküldi. Nem jogos
vagy a fenti határidőn túl érkezett kifogás esetén a Vállalkozó a panaszt elutasítja, mely esetben a
számlareklamációnak a számla megfizetésére halasztó hatálya nincs.
5. A szolgáltatás teljesítése
5.1. Ecomissio a Megrendelő szerződésben vagy a megrendelésben meghatározott veszélyes vagy
nem veszélyes hulladékát (a továbbiakban: hulladék) a szerződés időtartama alatt a megállapodott
mennyiségben és minőségben átveszi, közúton elszállítja, kezeli, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja. A
hulladék fuvarozását, kezelésének bármely résztevékenységét Ecomissio jogosult alvállalkozó
igénybevételével végezni. Az alvállalkozó teljesítéséért Ecomissio sajátjaként felel. Amennyiben az
Ecomissio alvállalkozóval oldja meg szállítási feladatát jogosult a szolgáltatást közvetített
szolgáltatásként számlázni a Megrendelő felé. Megrendelő ezen szolgáltatást általa megrendeltként
elismeri.
5.2. A Megrendelő által a közúti szállításra megfelelően felkészített hulladékot, Ecomissio a
megrendelés beérkezését követő 10 munkanapon, november és december hónapokban 15
munkanapon belül, de lehetőség szerint előzetesen egyeztetett időpontban veszi át. Ecomissio a
hulladékok átvételét a jogszabályoknak megfelelően lebonyolítja, az átvételt a szükséges
bizonylatokon igazolja. Az átvett hulladékokat Ecomissio a kísérőokmányokon (pl.: Sz-lap, Gy-lap
és/vagy szállítólevél) feltüntetettek szerint elszállítja. Az átvétel jogos megtagadása esetén a
visszaszállításról az Ecomissio a Megrendelő költségére gondoskodik.
5.3. Megrendelő köteles az ajánlatkérés valamint a megrendelés alkalmával az elszállításra kerülő
hulladékokról, valamint azok ADR szerinti csomagolásáról a Rendelet előírása szerint minőségi
jellemzőket a legjobb tudása szerint megadni, mely információkért a Megrendelő szavatol és teljes
körű felelősséggel tartozik. A megadott információk alapján a kísérő okmányok (mint pl.: Sz-lap, Gylap, szállítólevél, mérési jegyzőkönyv, kereskedelmi okmányok stb.) kitöltése a Megrendelő feladata és
felelőssége, melyben Ecomissio a Megrendelő külön kérésre egyedi esetben segítséget nyújt, de
annak tartalmáért a Megrendelő felel, és az ő kötelessége ellenőrizni az elkészített dokumentumokat.
Az ADR hatálya alá tartozó veszélyes hulladék esetén a hulladék átvétele megtagadható, ha a
hulladék nem az ADR-nek megfelelően érvényes, és az ADR szerint minősített csomagolóeszközben
került átadásra. Megrendelő igényére csak térítés ellenében biztosítható megfelelő csomagolóeszköz.
5.4. Az Ecomissio által alkalmazott technológia rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges a
beszállításra kerülő hulladék pontos paramétereinek ismerete. Az Ecomissio mind az átvételt
megelőzően, mind az átvételt követően jogosult a hulladékokat a saját laboratóriumában teljeskörűen
bevizsgálni. Az Ecomissio által elvégzett laborvizsgálat eredményét a felek jelen szerződés
alkalmazása során hitelesnek fogadják el és a számlázás alapjának tekintik.

5.5. Ha a hulladék beszállítása nem felel meg az előző pontokban meghatározott követelményeknek,
vagy a beszállításra kerülő hulladék minősége, mennyisége, összetétele, vagy bármilyen egyéb
paramétere eltér a Megrendelő által kiállított „SZ” lapon feltüntetett adatoktól, vagy az Ecomissio
esetleges ilyen irányú felhívására az átvételkor a Megrendelő által tett írásbeli kiegészítő nyilatkozattól,
vagy a hulladékból átadott reprezentatív minta vagy a hulladékból vett minta paramétereitől (a
továbbiakban együtt: eltérő hulladék), úgy az Ecomissio az eltérésről a Megrendelőt faxon vagy
emailben tájékoztatja.
5.6. Az 5.5. pont szerinti eltérések esetén az Ecomissio jogosult az eltérő hulladék Megrendelőhöz
történő visszaküldésére, a Megrendelő költségére. Az eltérő hulladékot a Megrendelő köteles
visszafogadni.
5.7. Ha az eltérő hulladékot az Ecomissio nem küldi vissza, úgy a tájékoztatásban közli az eltérő
hulladék befogadásának eltérő feltételeit, így különösen az eltérő hulladékra vonatkozó, annak
tényleges paraméterei szerint számított díjat, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a Megrendelő
haladéktalanul faxon vagy emailben nyilatkozzon az eltérő feltételek elfogadásáról. Ha a Megrendelő
az eltérő feltételeket nem fogadja el, úgy Ecomissio jogosult az 5.6. pont alkalmazására.
5.8. Ha a Megrendelő a tájékoztatástól számított két munkanapon belül telefaxon vagy emailben nem
jelent be véleményeltérést, úgy a szerződés 5.5. pont szerinti tájékoztatásnak megfelelően módosul és
azt az Ecomissio a módosulás szerint teljesíti.
5.9. Mivel környezetvédelmi szempontok az eltérő hulladék mielőbbi kezelését indokolják és az eltérő
hulladék külön tárolása nehézségeket okozhat, ezért az Ecomissio fenntartja magának a jogot arra,
hogy az eltérő hulladékot a Megrendelő nyilatkozatának bevárása nélkül is az 5.7. pont szerinti, eltérő
feltételekkel ártalmatlanítsa.
5.10. Ha a hulladéknak az 5.4. pont szerinti laboratóriumi vizsgálat alapján fel nem tárt valamely
eltérése miatt a hulladék akár az Ecomissio létesítményeiben vagy berendezéseiben, akár a
környezetben kárveszélyt idéz elő vagy kárt okoz, úgy a Megrendelő teljes kártérítéssel tartozik. A kár
fogalmába beletartoznak a kár megelőzéséhez, elhárításához, illetve csökkentéséhez szükséges
intézkedések költségei, a kár miatt elmaradt vagyoni előny és az esetleges bírságok is.
5.11. A hulladék átvételével minden további jognyilatkozat nélkül annak tulajdonjoga átszáll az
Ecomissio-ra. A hulladék akkor tekinthető átvettnek, ha a hulladékkísérő dokumentumot Ecomissio
helyszíni megbízottja aláírásával és cégbélyegzővel ellátta és a kísérő okmányok közül veszélyes
hulladék esetén az Sz-lap „A kezelő visszaküldi a termelőnek” példányát, más esetben a telephelyen
leigazolt szállítólevelet és/vagy mérési jegyzőkönyvet a számlával együtt postai úton visszajuttatta. A
hulladékot ettől kezdve az Ecomissio, mint saját tulajdonát kezeli, nyilvántartásaiban ekként tünteti fel,
és jogosult azt harmadik személyre átruházni. A hulladék tömegének hiteles mérése az Ecomissio
telephelyén, OMH által hitelesített mérleggel történik.
5.12. A Rendelet 8. § -a értelmében a kezelő a szállított hulladék átvételét a jogszabályban írt
esetekben megtagadhatja. Ebben az esetben Ecomissio a hulladékot visszaszállítja, és átadja a
Megrendelőnek, így a tulajdonjog továbbra is Megrendelőt terheli. A visszavétel megtagadása esetén
Ecomissio választhat, hogy egyoldalú nyilatkozatával elálljon a szerződéstől, vagy más módon kezelje
a hulladékot és ennek többletköltségeit maximum 50%-os felárral a Megrendelőtől követelje. Elállás
esetén Ecomissio követelheti az őt megillető vállalkozói díjból a teljesített szolgáltatások díját.
5.13. A hulladék elszállítását a Megrendelő a kívánt szállítási időpont előtt legalább 10 munkanappal,
november és december hónapban legalább 15 munkanappal korábban e-mailen, faxon, vagy a
www.ecomissiokft.hu weboldalon vagy más írásos módon, az elszállítandó hulladék fajtánkénti
mennyiségének és minőségének feltüntetésével, továbbá az igényelt cseregöngyöleg megjelölésével
köteles megrendelni, a szerződés referenciaszámára hivatkozva. Ecomissio előteljesítésre jogosult,
amelyet a Megrendelő köteles lehetővé tenni. Megrendelő köteles a hulladék átadásakor a rakodáshoz
szükséges személyzetet és rakodóeszközt biztosítani. A szerződésben meghatározottakról eltérő
hulladék átvételére – általános piaci kondíciókat alkalmazva – Ecomissio törekszik, de nem köteles
átvenni.
5.14. Ha bármely megrendelés tekintetében Ecomissio szolgáltatásának teljesítése a megrendelő
érdekkörébe eső ok miatt hiúsul meg, de a kiszállást Ecomissio megkezdte, úgy a Megrendelő
alkalmanként Ecomissio érintett telepe és a hulladék helye közötti útvonal közötti oda-vissza útra
számolt (ármegállapodás szerint vagy 420 Ft/km + áfa) meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az
Ecomissio-nak 8 (nyolc) napos fizetési határidővel.
5.15 A hulladék tömegének mérése minden esetben az Ecomissio Kft. telephelyén, hitelesített
mérlegen történik. Megrendelő jogosult a méréskor jelen lenni. Amennyiben ezen igényét nem jelzi és
a mérésben nem vesz részt, úgy a mérés eredményét elfogadja. Amennyiben a hulladék és a
göngyöleg egymástól gazdaságosan nem elválasztható (pl. maradékanyag nagyobb mint 10 %), vagy
a hulladékkezeléshez elengedhetetlen a csomagolás megléte és csak egyben kezelhető (pl. lerakóba
történő elhelyezés), úgy a göngyöleg a mért tömegből nem kerül levonásra és az elszámolás alapját a
bruttó tömeg fogja képezni.
6. Szavatosság
6.1. A Megrendelő szavatolja, hogy Ecomissio részére átadott hulladék a szerződés, ill. megrendelés
szerint megadott paraméterekkel rendelkezik. Eltérés esetén a Megrendelő a szállítás megkezdése
előtt köteles előzetesen Ecomissio-val írásban egyeztetni. Megrendelő szavatolja továbbá, hogy olyan
hulladékot ad át az Ecomissio-nak, amelyekkel jogosult minden korlátozás nélkül rendelkezni, amely
per-, igény- és tehermentes, és amelynek eredetéről tudomása van.
6.2. A hulladék megfelelő besorolásáért és szállításra történő előkészítéséért a Megrendelő szavatol.
A Megrendelő a megrendelés leadásának időpontjában köteles a hulladékot előkészíteni és szállításra
alkalmassá tenni továbbá a szállítási határidő leteltéig ilyen állapotban tartani oly módon, hogy a
hulladékok ne keveredhessenek egymással, és a hulladékok rakodása, szállítása a környezet
szennyezésének kizárásával történhessen. Egy csomagolási egységben csak egyfajta hulladék lehet.
Raklapos szállításnál a raklap is hulladéknak minősül, kivéve, ha a Megrendelő visszakéri és saját
költségére visszaszállíttatja. Vállalkozó csere raklapot nem köteles szolgáltatni és raklapot csak külön
díj ellenében szállít vissza. Ecomissio személyzete által végzett előkészítő munka nem mentesíti a
Megrendelőt a jelen pont szerinti felelőssége alól.
6.3. Megrendelő köteles a veszélyes hulladékokat tartalmazó edényzeteket, göngyölegeket
csomagolásokat a jogszabályok szerint megjelölni. A Megrendelő a hulladékot tartalmazó
csomagolóeszközön köteles feltüntetni az „SZ” lap számát és a hulladék HAK (Hulladék azonosító
kód) számát, UN számát és a helyes szállítási megnevezését, továbbá a veszélyességi és kezelési
bárcákkal is meg kell azokat jelölni.
6.4. Azon hulladékok esetén, amelyek átvételéért Ecomissio térítést fizet a Megrendelőnek a
jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása a számla kiállítójának kizárólagos felelőssége.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. Ecomissio jogosult a Megrendelő, mint partner nevére referenciaként hivatkozni. A Megrendelő
köteles a lényeges adataiban (cégnév, számlázási cím, adószám, KÜJ, KTJ, postázási cím, stb.)
bekövetkezett változásról Ecomissio-t a változást követő első megrendelésig tájékoztatni, de az
Ecomissio nem köteles a változásokat ellenőrizni. A felek közötti jogviszony tekintetében a
nyilatkozatok postai úton történő kézbesítésére a Felek a 2016 évi CXXX törvény vonatkozó
rendelkezéseit alkalmazzák, és egymás közötti jogviszonyaikban magukra nézve kötelezőnek tekintik
a törvény kézbesítési vélelemre vonatkozó rendelkezéseit.
7.2. Ecomissio kártérítési felelőssége:
Ecomissio a Ptk. szerinti felelősséget vállal a Megrendelő felé a szándékosan okozott, továbbá az
emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéséért.
Az Ecomissio keletkezett károkra, és legfeljebb a Megrendelő által az Ecomissio részére a
károkozással érintett termék, illetve szolgáltatás megfizetett nettó vételára, illetve szolgáltatási díja
összegéig terjed. E kártérítési felelősség nem terjed ki az Ecomissio vezető tisztségviselőire, mint
károkozókra, a kártérítési felelősség kizárólag az Ecomissio-t, mint jogi személyt terheli.
7.3. A felek szerződésben megjelölt kapcsolattartói a szerződés teljesítésével kapcsolatban
nyilatkozattételre jogosultak. A szerződés hatályát illető kérdésekben (pl. módosítás, felmondás) a
nyilatkozatot megtevő fél cégszerű aláírása és írásos nyilatkozat kézbesítése szükséges. Felek
megállapodnak, hogy a szerződésben szereplő valamennyi adat, információ a két Fél üzleti titkát
képezi, melyet Felek ennek megfelelően kezelnek, harmadik félnek információkat erről nem nyújtanak.
Amennyiben a szerződéskötéstől számított két éven belül nem történik megrendelés, a szerződés
automatikusan megszűnik.
7.4. A felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben a felek
között keletkezik, alávetik magukat helyi bírósági hatáskör esetében a Tiszaújvárosi Járásbíróság,
törvényszéki hatáskör esetében a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.
7.5 Megrendelő köteles gondoskodni a hulladékban található személyes adatokat (is) tartalmazó
dokumentumok védelméről, hogy azokat szállítás, illetve megsemmisítés során még véletlenül se
ismerhesse meg senki.
Ajánlott megoldások: iratmegsemmisítő; zárt, nem átlátszó csomagolás (doboz, nejlonzsák);
megrendelő megbízottja végig kíséri a szállítmányt és a megsemmisítést is figyelemmel kíséri, amit
dokumentálhat. (Dokumentálás során csak olyan fénykép, videófelvétel készíthető, ami alapján nem
reprodukálhatóak a hulladékban található dokumentumok tartalma.)
Tiszaújváros, 2019. február 1-től érvényes visszavonásig.

