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VÁLLALKOZÓI, INTÉZMÉNYI KONTÉNER SZÁLLÍTÁS MEGRENDELŐ LAP F09/E08-02 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.   A formanyomtatvány érvényes: 2020.06.15-től 

1. A Megrendelő adatai  

Név:*  Székhelycím: *  

Adószám:*   Cégjegyzékszám:*  

Értesítési 
cím: * 

 Bankszámlaszám:  

Számlázási 
név: 

 Számlázási cím: 
(I.sz., település, utca házszám)  

Aláírásra 
jogosult képv.: 

 
Kapcsolattartó 
neve: * 

 

Mobiltelefon:  E-mail:  

 

2. Megrendelt szolgáltatás leírása 

Hulladék típusa: 
aláhúzással jelölje 

vegyes, lom, építési-bontási, zöldhulladék, egyéb: …………………………… 

Kiszállítás kért 
időpontja:   Konténer mérete: 

aláhúzással jelölje 
1,1;  4;  5;  6;  8;  15;  30 m3-es 

Szállítási helyszín: 

Irányítószám, 
Település:* 

 
Közterület (utca) 
neve:* 

 

Házszám:*  Hrsz.:   

Ha a szállítási helyszín tulajdonosa 
nem az ingatlanhasználó: 

Az ingatlantulajdonos neve:            Értesítési címe: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 

Igény részletes leírása (ha szükséges): 

 

 

A Megrendelő lap leadása szerződésnek minősül.  

A megrendeléshez kapcsolódó vállalási ár a 2. oldalon található árjegyzék alapján (kérjük, szíveskedjen kitölteni): 

- szállítási díj: …………………………… Ft/km + ÁFA, vagy ……………………… Ft/forduló + ÁFA. 

- kezelési díj: ………………………….. Ft/kg + ÁFA 

- a kihelyezés napjától számított 2 hét utáni naptól a konténer bérleti díja: ………………………… Ft/nap + ÁFA 

A feltűntetett szállítási, kezelési és bérleti díjat a jelen megrendelőlap aláírásával elfogadom, azok megfizetését vállalom. 

Nyilatkozom, hogy az általános szerződési feltételekről tájékoztatást kaptam, az abban foglaltakat elfogadom. 
 

3. Kitöltés dátuma: 20_ _. …………………….… hó ………… nap 
 

Kitöltő neve, beosztása:  Kitöltő aláírása: 
 
 

 

MTKSZ tölti ki! 

 Átvette: Rögzítette, ügyintézte: Lezárta: 

Dátum:    

Aláírás:    
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Árjegyzék 
Szállítási költség 

- Marcaliban veszélyes és nem veszélyes hulladék: 4000 Ft/forduló + ÁFA, 

- Marcalin kívül nem veszélyes hulladék: 380 Ft/km + ÁFA, 

- Marcalin kívül veszélyes hulladék: 420 Ft/km + ÁFA. 

Hulladék kezelési költsége: 

- zöldhulladék: 7 Ft/kg + ÁFA, 

- egyéb nem veszélyes hulladék (pl.: építési bontási, lom): 17 Ft/kg + ÁFA, 

- veszélyes hulladék: 75 Ft/kg + ÁFA. 

Konténer bérleti díja: 

- 2 hétig (14 napig) a konténer kihelyezése díjtalan. 

- 15. naptól a konténer bérleti díja: 300 Ft/nap + ÁFA, amelybe az elszállítás napja beleszámít. 
 

Általános szerződési feltételek a F09/E08-02 sorszámú formanyomtatványon megrendelt szolgáltatáshoz 

(ÁSZF - F09/E08-02) 
 

- Az Ön Szolgáltatója: MTKSZ Nonprofit Kft. (Székhely: 8700 Marcali, Dózsa György utca 1. Adószám: 24364625-2-14, 

Cégjegyzékszám: 14-09-313574, képviseli: Krajczár Ibolya ügyvezető) A továbbiakban: Szolgáltató. 

- A megrendelés díjmentes lemondására a kiszállítást megelőző 24 órán belül nincs lehetőség, ekkor a Megrendelő a 

kiszállítási díjat köteles megfizetni. A kiszállítás előtt több mint 24 órával lemondott megrendelés díjmentes. 

- Az elszállításig a konténerbe helyezett hulladék a Megrendelő tulajdona. A Megrendelő felel minden konténerbe 

helyezett hulladékért, függetlenül attól, hogy ki helyezte azt a konténerbe. 

- A hulladék nedvesedéséből (pl. kiadós esőzés miatt), vagy száradásából adódó tömegváltozások következtében keletkező 

kezelési díj különbözet a Megrendelőt terheli; az ilyen jellegű tömegváltozás miatti díjeltérítést (pl.: kedvezmény biztosítása, 

levonás a tömegből) társaságunk nem vállal. 

- A Megrendelő a konténerbe helyezett hulladékért (annak kezeléséért, elszállításáért, a konténer bérletéért) teljes anyagi 

felelősséggel tartozik; a Megrendelőlap aláírásával vállalja a díj megfizetését. 

- A Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik az ingatlanán elhelyezett konténerért annak eltulajdonítása esetén; nem felel 

viszont a közterületre tett konténerért. 

- A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a konténerbe kizárólag az F09/E08-02 Megrendelő lapon feltűntetett típusú 

hulladékot helyez. A Megrendelő vállalja a többlet költségek megfizetését, amennyiben a Szolgáltatónak a szabálytalanul 

elhelyezett egyéb típusú hulladék többlet költséget eredményez.   

- A Szolgáltató a konténer megrakodására – igény esetén – maximum 30 percet vár; ha a rakodás ennél hosszabb ideig tart, 

a konténert a Szolgáltató a megrendelés helyszínén hagyja és egy következő fuvarral szállítja be azt a megtöltését követően.  

- A Megrendelő felelőssége, hogy a kihelyezett konténerbe idegen ráhordás ne legyen. 

- Az időpontra (óra, perc) vállalt ki- és beszállításoknál azok betartását a Szolgáltató köteles nagy fontossággal kezelni, 

mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a szolgáltatást az egyeztetett időpontban biztosítsa; de az esetleges időbeli 

csúszásra hivatkozva kárigénnyel a Megrendelő nem élhet a Szolgáltató felé. 

- A beszállított konténer mérlegelését a Szolgáltató a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén (8700 

Marcali, Lerakó út, Hrsz.: 097/6.) végzi, hitelesített hídmérlegen, automatikus tömegrögzítéssel. Az automatikus tömegrögzítést a 

konténer leürítése előtt és után is elvégzi a Szolgáltató. A mérlegelésről Mérlegjegy készül. A mérleg hitelesítési jegyzőkönyve a 

telephelyen a Kezelő épület irodájában megtekinthető. 

- A Megrendelő az elszállításkor a konténerszállító járművet a mérlegelésig kísérheti, ott a mérlegelést személyesen 

kontrollálhatja. A Mérlegjegyet lehetősége van aláírni, de a díjfizetés megtagadásának nem lehet indoka a Megrendelő részéről 

alá nem írt Mérlegjegy. 

- A Megrendelő az Árjegyzék szerint számolt díjat a Szolgáltató által kiállított számla ellenében készpénzben vagy 

bankkártyával azonnal, vagy átutalással, a számla kiállításától számított 15 napon belül fizeti meg a Szolgáltató részére a K&H 

Banknál vezetett 10403947-50526757-77511006 HUF bankszámlaszámra. 
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