
 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről a 

Cégnév: ………………………………………………………………………………………. 

Székhely: ……………………………………………………………………………………... 

Telephely: …………………………………………………………………………………….. 

Adószám: ……………………………………………………………………………………... 

KÜJ szám: …………………………………………………………………………………….. 

KTJ szám:…………….…………………………………………………………………………                          

mint veszélyes hulladékot „termelő” olaj felhasználó (továbbiakban Termelő ),  

 

másrészről a GÉGOL Termelő és Szolgáltató Kft. (2531 Tokod, Sashegyi u. 2., 

adószám:14919341-2-11), mint átvevő (továbbiakban Átvevő) között veszélyes hulladéknak 

minősülő, különböző ásványi olaj eredetű veszélyes hulladékok átvételéről az alábbi feltételek 

alapján:  

1. A Termelő az általa begyűjtött kenőanyag-hulladékfajtákat a telephelyén erre a célra 

kialakított helyen és tároló edényekben tárolja a fáradt olajat, amíg  az Átvevő 

telephelyére (2531 Tokod, Sashegyi u. 2.) nem szállítja, anyagában történő 

hasznosításra R 9 kóddal. Kérésre az Átvevő tároló edényeket helyez ki ingyenesen a 

termelőhöz, amelyek az Átvevő tulajdonát képezik és szükség szerint másikra cseréli. 

 

Ezek a hulladékfajták az alábbiak: 

 

a.) klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványi olaj alapú hidraulika  

olajok EWC 130110* 

b.) szintetikus hidraulika olajok EWC 130111* 

c.) ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós 

olajok EWC 130307* 

d.) szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok EWC130308* 

e.) ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor- hajtómű és kenőolajok 

EWC 130205* 

f.) szintetikus motor-, hajtómű és kenőolajok EWC 130206* 

 

Az elszállítható szilárd hulladékok az alábbiak:  

olajos rongy, felitató anyag, EWC 150202 

olajos flakon, EWC 150110 

olajszűrő, EWC 160107 

olajos iszap, EWC 130502 

 

2. Átvevő kijelenti, hogy a fent felsorolt fáradt olajok átvételére, kezelésére és 

hasznosítására érvényes hatósági engedéllyel rendelkezik, amelyekben ha bárminemű 

változás áll be, erről haladéktalanul értesíti a szállítót. Átvételi engedélyeket az 1. sz. 

melléklet tartalmazza.  

3. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás tárgyát képező veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos, szállítási tevékenység erkölcsi és anyagi felelősségét az 

Átvevő viseli. Átvevő a beszállított fáradt olaj minőségéről akkreditált laboratóriumi 

analízist elfogad és az Sz kísérőjegyet visszaigazolja. Amennyiben a fáradt olaj 

minősége megfelel a követelményeknek, Átvevő az átvételt az Sz kísérőjeggyel 



igazolja, ennek egy-egy példányát a Termelőnek visszajuttatja. Ettől kezdve a 

felelősség a fáradt olajért az Átvevőt terheli. 

 A mennyiség igazolás alapja kizárólag az Átvevő telepének mérése. Fáradt olaj 

beszállítás: munkanapokon 8.00-17.00 óra. Rendkívüli esetekben előzetes egyeztetés 

után ettől eltérő időpontokban is.  

 A szállítást megelőzően a két fél telefonon vagy e-mail egyeztet amelyet az Átvevő 

visszaigazol. Az Átvevő vállalja, hogy 14 napon belül elszállítja az olajat. 

 

A díj az átvett hulladék után: 

  

A fáradt olaj ára             +Áfa/  Forint/ kg , (a termék díj visszaigénylést az Átvevő 

intézi!) 

 

a) Az Termelő kéri továbbá a keletkezett egyéb szilárdhulladék ingyenes elszállítását az 

elszállított fáradt olaj mennyiségének  maximum 30 %-ig. 

 

b) A Termelő nem kéri az egyéb szilárdhulladék elszállítását. 

(a nem kívánt rész kihúzandó! a) vagy b) pont) 

 

c) Amennyiben a szilárd hulladék meghaladja a fáradtolaj súlyának 30%-át, úgy az a 

fölötti rész elszállítási és megsemmisítési díja 55 Ft/kg +Áfa 

 

 Felek az Átvevő által kezelésre átvett hulladék mennyiségére,  havi illetve negyedéves  

elszámolásban állapodnak meg. A számla kiállítás az elszámolás időpontját követő 15 

napon belül történik,melyet Átvevő a számla kiállítását követő 8  napon belül átutal az 

Átadó bankszámlájára.  

 A számla tartalmazza: az átvétel dátumát, „SZ” kísérőjegy számát és tételesen az átvett 

mennyiséget  is.  ( SZ kísérőjegy 41. rovat )  

 

 

4. Jelen szerződés 2013. -től határozatlan időre lép életbe, melyet mindkét fél kizárólag 

írásban, indoklás nélkül 30 nap felmondási idővel mondhat fel.  

 

5. Kapcsolattartók: 

Átvevő részéről:   

 

Üzletkötő: Fazekas Cecília 

  Tel.: 70/941-6790     e-mail: faradtolajhasznositas@gmail.com 

Termelő részéről:  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

 

6. Jelen szerződést felek átolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. Nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezéseit kell 

irányadónak tekinteni. 

 

Tokod, 2013 

 

 

 ……………………………. ……………………………… 

 Termelő Átvevő 



1. sz. melléklet Szállítási Szerződéshez 

 

A szerződésben meghatározott fáradtolaj átvétele az alábbi telephelyeken lehetséges:  

 

 

 

1. Gégol Kft. 2531, Tokod, Sashegyi út 2 .   

Kezelési engedélyszám: 14/6178-16/2012      kezelési kód: R9. 

Begyűjtési engedélyszám: 14-4063/6/2009. 

 

2. Kal-Oil Kft. 6300 , Kalocsa, Martinovics út 15.  

Kezelési engedélyszám: 92004-1-5/2012         kezelési kód: R9 

                            

 

 

 

Az egyéb olajos hulladékok szállítására ,ártalmatlanítására az Átvevő az alábbi 

engedéllyel rendelkező alvállalkozókat veszi igénybe: 

 

1. European Lube Kft. Debrecen, Kiss Ernő út 30.  

      Engedélyszám: 8798/4/2011.  

2. A.S.A Köztisztasági Kft. , Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. Út 64.  

Engedélyszám: 12003-18-6/2010.  

 

Az Átvevő az esetleges változásokról az Átadót írásban értesíti.  

 


