
 

ÁRAJÁNLAT/VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
a veszélyes és nem veszélyes hulladékok 2023. évi kezelési költségei 

 
Amely létrejött egyrészről     
Cég neve……………………………………………… 
Székhely címe…………………………………………. 
Levelezési cím…………………………………………e-mail   ………………….. 
Cég adószáma…………………………… 
Cég képviselője……………………,……..Telefon…………………e-mail…………………….. 
Ügyintéző neve……………………………Telefon………………   e-maiL….…………………. 
 
mint Megrendelő, valamint  
 
SZOFT-FERR Kft. (2400 Dunaújváros Papírgyári út 24. adószám: 10722093-2-07; 
levelezési cím 2401 Dunaújváros Pf. 244.; e-mail: info@szoftferr.hu) Képviselésre jogosult: 
Térmeg László ügyvezető; továbbiakban mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel. 
 
Szerződő felek a jelen VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS-ben rögzítik a Megrendelő 
birtokában lévő, a tevékenysége során keletkező, a megrendelésben megjelölt 
hulladékok begyűjtését, szállítását, kezelését, és egyéb kiegészítő szolgáltatások 
feltételeit, módját, és költségeit. 
 
Felek a jelen melléklet szerint szabályozzák a szerződés elfogadásától kezdődően a közöttük 
létrejött „VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS” szerinti jogviszonyokat. A jelen mellékletben 
szereplő díjak és árak a következő módosításig, illetve díjközlésig érvényesek. A Felek 
megállapodnak, hogy a jelen melléklet cégszerű aláírásával, ennek hiányában a szállítás 
megrendelésével kifejezetten elfogadják (módosítják) a keretszerződés  2023. évi árajánlatát. 
 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen árajánlat/ keretszerződés az     
„ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS”   

- ben rögzített feltételeket, melyek változatlan tartalommal továbbra is fennmaradnak, annak 
mellékletét képezi.  Az Általános szerződési feltételek a www.szoftferr.hu megtalálható, melyet 
megrendelő kötetes megismerni.  
 
A Vállalkozó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a keretszerződésben hivatkozott 
hulladékkezelési tevékenységgel kapcsolatos több jogszabály megváltozott.  
 
Engedélyeink  a www.szoftferr.hu honlapon megtalálhatók. 
 
Felhívjuk Megrendelőink figyelmét, hogy az árjegyzékben szereplő folyékony hulladékok 
ára jelentősen változott, az égetők a kiszerelés nagyságának (IBC, hordó, kanna) 
függvényében adták ki a megsemmisítés díjait melyek nagy mértékben eltérnek. 
 

 
Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelési költsége 

2023. január 23-től  
 

EWC kód Megnevezés kiszerelés  Nettó vállalkozói 
díj 

Ft/kg 
08 01 11* Festék maradék (szilárd)   366 
08 01 11* Festék maradék folyékony hordó  390 

mailto:info@szoftferr.hu
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08 01 11* Festék maradék folyékony kanna  496 
08 03 12* Veszélyes anyagokat tartalmazó 

nyomdafesték hulladékok szilárd 
  355 

08 03 12* Veszélyes anyagokat tartalmazó 
nyomdafesték hulladékok 

folyékony 

hordó  371 

08 03 12* Veszélyes anyagokat tartalmazó 
nyomdafesték hulladékok 

folyékony 

kanna  497 

08 03 14* nyomdafesték iszap szilárd   366 
08 03 14* nyomdafesték iszap folyékony hordó  425 
08 03 14* nyomdafesték iszap folyékony kanna  497 
08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, 

hulladékká vált toner (hulladék) 
  354 

08 04 09* Ragasztó és gyanta maradék 
szilárd  

  360 

08 04 09* Ragasztó és gyanta maradék 
folyékony 

hordó  431 

08 04 09* Ragasztó és gyanta maradék 
folyékony   

kanna  497 

08 04 15* Szerves oldószereket, illetve más 
veszélyes anyagokat, valamint 

ragasztókat, tömítőanyagokat tart. 
vizes folyékony hulladékok 

(hulladék) (F) 

IBC  380 

08 04 15* Szerves oldószereket, illetve más 
veszélyes anyagokat, valamint 

ragasztókat, tömítőanyagokat tart. 
vizes folyékony hulladékok 

(hulladék) (F) 

hordó  431 

08 04 15* Szerves oldószereket, illetve más 
veszélyes anyagokat, valamint 

ragasztókat, tömítőanyagokat tart. 
vizes folyékony hulladékok 

(hulladék) (F) 

kanna  497 

09 01 02* Hívó kanna  381 
09 01 04* Rögzítő (fixír) oldat kanna  381 
12 01 09* Emulzió (halogénmentes hűtő-

kenő emulziók és oldatok) (F) 
  102 

12 01 12* Elhasznált viaszok és zsírok 
(gépzsír) 

  354 

12 01 13  Hegesztési hulladékok – 
amennyiben a hulladék megfelel a 

lerakhatósági feltételeknek 

  kérjen árajánlatot 

12 01 14* vesz. anyagokat tart., gépi 
megmunkálás során keletkező 

iszapok 

  170 

12 01 16* homokfúvatási hulladék   204 
12 01 20* Veszélyes anyagot tartalmazó 

csiszolóanyag 
  209 

13 02 05* Fáradt olaj   0 



 

13 02 06*   
13 02 05*      
13 02 08 

Fáradt olaj/ 10% vizes 
iszaptartalom felett IBC 

IBC, hordó 
kanna 

 357 

13 02 06* szintetikus motor, hajtómű és 
kenőolajok 

  0  

13 02 08* Egyéb motor-, hajtómű- és 
kenőolajok 

  0 

  15 01 01 Papír csomagolási hulladék    28 
  15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 

(ipari) 
   

169 
 

  15 01 03 Fa csomagolási hulladék    30 
  15 01 06 Egyéb kevert csomagolási 

hulladék 
  179 

 15 01 10* Növényvédő-szeres göngyöleg   372 
 15 01 10* Veszélyes anyaggal szennyezett 

fém /festékes, olajos/ 
  179 

15 01 10* Vesz. anyaggal. szennyezett. 
műanyag csomagolási hulladék 

  372 

15 01 11* sprays flakon   310 
15 02 02* Festékes,  vegyszeres  

abszorbens 
  366 

15 02 02* Olajos abszorbens   186 
15 02 02* Olajos homok   186 

  15 02 03 levegőszűrő   162 
  16 01 03 Használt gumiköpeny (szgk, tgk)   150 
16 01 07* 
15 02 02* 

Olajszűrők (hulladék)  
Papír alapú olajszűrő 

  162 

16 01 13* Fékfolyadékok (hulladék)    505 
16 01 14* Fagyálló hulladék   505 

  16 01 19 
  17 02 03 
  20 01 39 

Ipari műanyag hulladék              169 

16 01 20 
  17 02 02 

üveg hulladék   173 

16 02 13* Veszélyes anyagokat tartalmazó 
használatból kivont berendezések, 
amelyek különböznek 16 02 09-től 

16 02 12-ig felsorolt tételektől 
(hulladék) 

  kérjen árajánlatot 

  16 02 14 
  20 01 36 

Elektronikai hulladék 
Fax, fénymásoló, nyomtató, 

szkenner 

  70 

  16 05 06* Laborvegyszer maradék 
/ismereten vegyszer maradék/ 

  2760 

16 06 01* Savas ólomakkumulátor   kérjen árajánlatot 
16 06 02* Nikkel-kadmium elemek (hulladék)   186 

  17 01 06* veszélyes anyagot tart. beton, 
tégla, kerámia frakció, vagy ezek 

keveréke  

  217 

  17 02 01 Fahulladék / szennyezett, 
vastartalommal/ 

  kérjen árajánlatot 
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  17 02 01 Fahulladék szennyezőanyag 
mentes 

  30 

17 02 04* vesz. anyagokat tart, vagy azzal 
szennyezett üveg, műanyag, fa 

  213 

17 03 01* Szénkátrányt tartalmazó bitumen 
hulladék 

  216 

17 04 10* olajat, szénkátrányt, vagy egyéb 
veszélyes anyagot tartalmazó 

kábel 

  kérjen árajánlatot 

17 06 03* Egyéb szigetelőanyagok, melyek 
veszélyes anyagot tartalmaznak 

  209 

  17 06 04 szigetelőanyagok, amelyek 
különböznek a 17 06 01 és 17 06 

03-tól 

  212 

  19 12 09 Ásványi anyagok (pl. homok, 
kövek) (hulladék) 

  kérjen árajánlatot 

  20 01 19*  Növényvédőszer   719 
  20 01 01  Papír hulladék / 

iratmegsemmisítés / 
  95 

20 01 21* Fénycső   70 
20 01 33* Szárazelem   70 
20 01 35* 
16 02 13* 

 

HT elektronikai hulladék, melyek 
veszélyes és nem veszélyes 

anyagot tartalmaznak (pl. 
háztartási gépek, számítógép 

monitor) 

  kérjen árajánlatot 

  
A leadni kívánt hulladékok esetében a táblázatban szereplő árak akkor érvényesek, ha 
egyéb idegen anyagtól mentesek. Ellenkező esetben vállalkozó jogosult felárat felszámolni. 

- A hulladéklerakóban történő elhelyezéshez vizsgálati jegyzőkönyv elkészítése 
szükséges, melynek költsége (szerződés szerinti díja nem veszélyes hulladék 
esetében 80 000 Ft+ Áfa / db, veszélyes hulladék esetében 180.000 Ft+ Áfa/db) a 
Megrendelőt terheli. A vizsgálati jegyzőkönyv elkészítéséhez 1 kg hulladék minta 
átadása szükséges a Vállalkozó részére.  

- Amennyiben nem készül vizsgálati jegyzőkönyv vagy a hulladék nem felel meg a 
lerakhatósági feltételeknek, úgy a hulladék átvételére, ártalmatlanítására magasabb 
vállalkozói díj érvényes * 

Fenti táblázatban szereplő végső ártalmatlanítási kódok a melléklet elfogadásának idején 
aktuális állapotot tükrözik. A szükség esetén a fenti hulladékok biztonságtechnikai adatlapjait 
(MSDS lap), vizsgálati jegyzőkönyveit a Megrendelő köteles készíttetni és eljuttatni a 
Vállalkozóhoz. 

• Halogéntartalmú hulladékoknál az alapáron felül 10 Ft/kg kezelési költséget 
számolunk fel. 

A 16 06 01* akkumulátor hulladékot az aktuálisan érvényes átvételi áron tudjuk 
megvásárolni! Kérje alánlatunkat a 06 30 950 44 13 telefonon.  
 
A jegyzékben nem szereplő. hulladékok kezelési költségeiről érdeklődjön 
vállalkozásunknál. Tel: 06 30 9 504 413. 

 
Megnevezés Vállalási ár (+ÁFA) 
SZ kísérőjegy 250 Ft/db 

címke a darabáruk jelöléséhez 200 Ft/ db 



 

 címke a darabáruk jelöléséhez konténeres 
szállításhoz 

2250 

Szállítás –hasznos 1,2 to-összsúly3,5t. kisteherautó 
Szállítás . önrakodó tgk. 

Dunaújváros, Baracs, Rácalmás, Kulcs, Nagyvenyim. 
Kisapostag  

 

15.500 Ft/ alkalom  
34.500 Ft/ alkalom                                                                             

Szállítás –hasznos 1,2 to. 3,5 to összsúlyú kisteherautó 
 
 

Szállítás – önrakodó tgk.  

500 Ft/ km+ 5000 Ft/ óra 
rakodás, adminisztráció 

                                                                                  
600 Ft/km + 8 000 Ft/óra gépi 

rakodás 
  
A termelő (hulladék tulajdonos) által beszállított nemfém hulladékok után -
alkalmanként 5.000 Ft+ áfa adminisztrációs díjat számolunk fel! Beszállítás csak 
telefonon történő előzetes egyeztetés után tudjuk fogadni. tel: 36 30 648 82 21 

 
 
Opcionális szolgáltatás: 
 

Göngyöleg megnevezése Eladási ár 
(+áfa/db) 

Bérleti díj 
(Ft/ db/ hét+ áfa) 

Multiliftes konténer 16-25 m3   25.000 

fém tároló konténer 5 m3  5.000 

fém tároló konténer 3 m3  3.500 

   
Veszélyes hulladék tárolására   
ADR minősítéssel rendelkező, 200 
l-es, folyadéktároló acél hordó  
 

12.000 
 
 

ADR minősítéssel rendelkező, 200 
l-es, levehető fedelű, patentzáras 
acél hordó  
(0,8 mm lemezvastagság) 

15.500 
 

 

ADR minősítésű műanyag zsák 
(SZ) 600  

ADR 1 m3-es BIG-BAG zsák  10.000  

Big-Bag zsák nem ADR-es  4.000  
 ADR minősítésű IBC tartály      35.000  
Tisztított nem ADR-es IBC 25.000  

 
 
Megrendelő csak ADR szerint megfelelően előkészített veszélyes hulladékot veszi át, a nem 
megfelelő csomagolásért, a szállítás során felmerülő közúti ellenőrzések alkalmával a 
felelősséget nem vállalja, az minden esetben a hulladék termelőjének, feladójának a 
felelőssége.   
 
Patentzáras hordó használatához hozzátartozik az ADR–es betétzsákot kötelező használni, 
hogy a hordót a hulladék ne szennyezze össze. Az ADR minősítésű göngyölegeket, 
betétzsákot igény szerint Vállalkozó biztosítja térítés ellenében. 
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 Amennyiben a bérelt göngyöleget a nem rendeltetésszerű használatából adódóan 
szennyezés, sérülés éri vagy nem üríthető hulladék kerül bele, vagy nem tud vele elszámolni 
a Megrendelő, úgy Megrendelő köteles azt a fenti táblázatban jelzett összegen Vállalkozó 
számlája alapján kifizetni. Az ADR minősítésű göngyölegeket, betétzsákot igény szerint 
Vállalkozó biztosítja térítés ellenében. 
 
 Vállalkozó által térítéssel átvett hulladékokról a Megrendelő állítja ki a számlát a Vállalkozási 
szerződésben szereplő feltételek szerint, figyelemmel az. ÁFA törvény előírásaira, különös 
tekintettel annak a hulladékok számlázására vonatkozó részére.  
A fenti árak a szolgáltatási díjakkal együtt tartalmazzák a hulladékok kezelési, 
ártalmatlanítási költségeit a hulladékok szállításának és a szállításhoz szükséges 
jogszabályokban előirt dokumentációkat / SZ. szállítási lap, bárcák, címkék/.  

 
Nem tartalmazza a veszélyes anyagok termelőnél történő ADR-nek megfelelő 
előkészítését a szállításra, gépjárműre rakodását. 
A hulladék gépjárműre történő rakodása a Megrendelő feladata.  Szoft-Ferr Kft. külön 
térítésért vállalja az elszállítandó hulladék ADR-es szállításra történő előkészítését, 
rakodását, melynek díja 6000 Ft/óra/fő + 27% áfa  
A hulladék tömegének mérése a Vállalkozó telephelyén üzemeltetett, a mérésügyi 
hatóság által hitelesített mérlegen történik, mely minden esetben az elszámolás alapját 
képezi. 

 
A kiküldött VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS-t és árközlést a Megrendelő által 
aláírt és visszaküldött (info@szoftferr.hu), vagy leadott hulladékszállítási igény 
bejelentésével kifejezetten elfogadottnak tekinti. 
 
További általános feltételek:  
 
A fenti árak az új árak kiadásáig érvényesek, amely árak ÁFA nélkül értendőek és 
tartalmazzák a hulladékok átvevő telephelyére történő beszállítását, előkezelést, 
megsemmisítőbe, lerakóba történ szállításának és az ártalmatlanításának, lerakásának 
költségeit. Megrendelés esetén a fizetés módja: 15 napos banki átutalás. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jogszabályok változásából eredő, így a jelen 
szerződés megkötésekor nem ismert vagy még nem hatályos, költségnövekedést (pl. 
környezetterhelési adó, lerakási járulék, útdíj, vagy ezekkel hasonló tartalmú, 
jogszabályokkal módosított kötelezettség megállapítása) a díjban egyoldalúan 
érvényesíteni jogosult a Vállalkozót terhelő kötelezettség keletkezésének időpontjától 
kezdődően, melyről indoklással haladéktalanul értesíti megrendelőt. 
 
Késedelmes fizetés esetén a vállalkozót késedelmi kamat illeti meg melynek mértéke évi 10%  
az az tíz százalék a késedelmes napokra számolva.  
 
Felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, ha a megrendelőnek a vállalkozó felé 
15 napot meghaladó lejárt, esedékes tartozása van, úgy a vállalkozó a további megrendelések 
teljesítését egyoldalúan felfüggesztheti mindaddig, amíg a megrendelő a tartozást és annak 
kamatait hiánytalanul meg nem fizette.  
 
A jelen mellékletben található valamennyi díjat, költséget, a jogszabályban meghatározott áfa 
terheli, mely felszámolásra kerül. 
 
 



 

 
Szállításra vonatkozó megrendelésüket, illetve további árajánlatkérésüket a e 06 30 9 504 413 
mobilszámra vagy info@szoftferr.hu  t_laszlo@szoftferr.hu e-mail címre kérjük eljuttatni, vagy 
a vállalkozó képviselőjének bejelenteni.   
 
Vállalkozó képviselője: Osztermann Michael tel: 36 30 648 82 21 

 Jelen melléklet csak az érvényes  
ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS-ben  

rögzített feltételekkel együtt érvényes. 
 
Árainkat a világpiaci árváltozások, valamint jogszabályváltozások nagymértékben 
befolyásolják, azonban szeretnénk árainkat az elmúlt időszaknak megfelelően egy évig 
változatlanul hagyni, a fenti körülményekre tekintettel az árváltozás jogát fenntartjuk. 
 
Ajánlatunk 2023. január 23-től érvényes a keretszerződésben rögzített feltételek szerint. 
 
Dunaújváros, 2023.01.23. 

 
                   
 

 
 

 

 
 
Térmeg László 
Szoft-Ferr Kft.  

            Megrendelő               Vállalkozó    
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